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З метою захисту прав і інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до 

банківської системи України Наказом Президента України від  10 вересня 1998 року 
було створено Фонд гарантування вкладників фізичних осіб (далі – ФГВФО, Фонд). 
Це самостійна установа, яка не має на меті отримання прибутку [1]. Основне 
призначення – захист прав кредиторів та гарантування вкладів фізичних осіб, а також 
відшкодування коштів вкладнику за його вкладом в разі ліквідації банку. Початковий 
розмір відшкодування становив 500 грн., який протягом 1998–2012 років мав 
тенденцію до збільшення (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Сума відшкодувань в період з 1998 по 2012 рік 

 
Так, сума відшкодувань за досліджуваний період зросла в 400 разів. Реформа 

системи гарантування вкладів відбулася в 2012 році. Закон України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», який було прийнято в цей час надав Фонду 
повноважень не тільки здійснювати виплати гарантованого відшкодування 
вкладникам, а й виводити неплатоспроможні банки з ринку, а саме врегульовувати 
неплатоспроможні банки та управління активами банків, що ліквідуються.  

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – державна установа, яка призначена 
виконувати спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виконує 
функцію виведення з ринку банків, які являються неплатоспроможними та ліквідацію 
банків в Україні. Його діяльність в сучасних умовах відіграє суттєву роль у 
підвищенні рівня довіри населення до банківських установ, а також залучення коштів 
від населення у вигляді депозитів. Результативність національної системи 
гарантування вкладів фізичних осіб залежить від ефективної діяльності ФГВФО. 

Станом на 1 січня 2021 року учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб було 73 банки, які мали ліцензію Національного банку України на право надання 
банківських послуг. Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» передбачено, що участь банків у Фонді є обов’язковою. Банк набуває статусу 
учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Фонд виключає банк з 
числа учасників Фонду в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії 
та ліквідацію банку. Динаміка кількості учасників Фонду наведена на рис. 2.  
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Рисунок 2 Динаміка кількості учасників Фонду 

 
Як ми бачимо з рисунку 2, найбільша кількість учасників фонду була в 2010 році 

(184 банки). Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2021 року: 
– вклади у національній валюті – 382,3 млрд грн; 
– вклади в іноземній валюті – 242,4 млрд грн. 
При здійсненні виплат відшкодування за вкладами в іноземній валюті вони 

перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком 
України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. 

Вклади 98,0 % вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. 
грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів 
складає 241,24 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,4 %, а сума 
їх вкладів на 1 серпня 2021 року склала 56,4 млрд грн (9 % від загальної суми 
вкладів). Вклади фізичних осіб за минулий рік підвищились на 112,7 млрд грн або 
25,5 % (за IV квартал – на 30,0 млрд грн) і склали 554,4 млрд грн (39,6 % в структурі). 
Вони на 41,8 % формуються із вкладів в іноземній валюті, які збільшились на 45,9 
млрд грн або 24,7 %, у т.ч. на 36,0 млрд грн за рахунок переоцінки. Таким чином, 
основним чинником приросту було збільшення вкладів в національній валюті на 66,8 
млрд грн або 26,1 %. При цьому за час пандемії (починаючи з березня 2020 року) 
вони зросли на 53,4 млрд грн, в той час як валютні – лише на 36,6 млрд грн, з яких 
29,5 млрд грн додала переоцінка.  

Держава приділяє багато уваги для того, щоб банківська система України була 
конкурентоспроможною. Для захисту прав вкладників та кредиторів банків вона 
працює разом з Міжнародним валютним фондом, Національним банком України, 
ФГВФО та банківськими фінансовими інститутами [2, с. 41]. Ефективність системи 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні можливий лише при оптимальному 
розподілі функціонального навантаження між різними структурними підрозділами 
ФГВФО. Але враховуючи євроінтеграцію вона ще вимагає суттєвих змін, які 
відповідали б європейським критеріям, зокрема збільшення гарантованої суми. 
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