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ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: 
АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

Прозорість і легітимність інституційного середовища в країні є необхідною передумовою формування 
надійної системи захисту заощаджень домогосподарств. Важливе значення має стабільність 
функціонування ринку банківських послуг як однієї зі складових  фінансової системи, оскільки забезпечує 
потреби усіх секторів економіки й населення у фінансових ресурсах і послугах, необхідних для економічного 
зростання і соціального розвитку. В Україні кризова ситуація у банківській системі та зниження довіри 
до неї з боку громадян послаблює інституційний захист заощаджень і створює своєрідні антистимули 
для залучення цих коштів в інституційні структури. Реформування банківської системи, зміни її 
структури чи функцій, а також політики взаємовідносин з клієнтами можуть обумовити розширення  
поля суспільних конфліктів і навіть спричинити появу ознак фінансової нестабільності. Вирішення 
цих проблем стає актуальним за умов загальної макроекономічної нестабільності, значних коливань 
валютних курсів, непередбачуваних змін в інвестиційних потоках, що формує нові ризики у сфері 
обігу заощаджень та їх трансформації в інвестиційний ресурс. У зв’язку з цим у статті досліджено 
специфіку сучасного інституційного захисту заощаджень домогосподарств в Україні у контексті 
завдань реформування банківської системи, її інтеграції у міжнародні ринки та процеси консолідації 
капіталу. Визначено нагальні проблеми, які виникли в результаті суспільно-політичної нестабільності 
та їхній вплив на процеси формування, збереження та інвестування заощаджень населення; виявлено 
обмеження та ризики у цій сфері, а також можливі напрями модернізації інституційного захисту на 
основі узагальнення світового досвіду.

Ключові слова: заощадження домогосподарств, інституційний захист, трансформаційні процеси, 
банківська система, банк, фінансова нестабільність.
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СБЕРЕЖЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ: 

АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Прозрачность и легитимность институциональной среды в стране – необходимое условие формирования 
надежной системы защиты сбережений домохозяйств. Важное значение имеет стабильность 
функционирования рынка банковских услуг как одной из составляющих глобальной финансовой системы, 
поскольку обеспечивает потребности всех секторов экономики и населения в финансовых ресурсах и 
услугах, необходимых для экономического роста и социального развития. В Украине кризисная ситуация 
в банковской системе и снижение доверия к ней со стороны граждан ослабляет институциональную 
защиту сбережений и создает своеобразные антистимулы для привлечения этих средств в 
институциональные структуры. Реформирование банковской системы, изменения ее структуры 
или функций, а также политики взаимоотношений с клиентами могут обусловить расширение поля 
общественных конфликтов и даже привести к появлению признаков финансовой нестабильности. 
Решение этих проблем становится актуальным в условиях общей макроэкономической нестабильности, 
значительных колебаний валютных курсов, непредсказуемых изменений в инвестиционных потоках, 
формирует новые риски в сфере обращения сбережений и их трансформации в инвестиционный 
ресурс. В связи с этим, в статье исследована специфика современной институциональной защиты 
сбережений домохозяйств в Украине в контексте реформирования банковской системы, ее интеграции 
в международные рынки и процессы консолидации капитала. Определены актуальные проблемы, 
возникшие в результате углубления общественно-политической нестабильности и их влияние на 
процессы формирования, сохранения и инвестирования сбережений населения; выявлены ограничения 
и риски в этой сфере, а также возможные направления модернизации институциональной защиты 
на основе  обобщения  мирового опыта.

Ключевые слова: сбережения домохозяйств, институциональная защита, трансформационные 
процессы, банковская система, банк, финансовая нестабильность.
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HOUSEHOLD SAVINGS IN UKRAINE: ASPECTS OF INSTITUTIONAL PROTECTION

Transparency and legitimacy of the institutional environment in the country is a prerequisite of the formation 
of a reliable system of household savings. The system of institutional protection of household savings performs 
an important social function and is an integral part of the financial security of any country. Ukraine is only at 
the stage of forming a system of reliable institutional protection of household savings. Protecting the rights of 
consumers of financial services in the country requires acceleration of these processes in order to bring them in 
line with European norms and standards. Equally important is the stability of the banking market as one of the 
components of the global financial system because it provides the needs of all economical sectors, population in 
financial resources and services needed for economic growth and social development. In Ukraine, the crisis in the 
banking system and reducing the credibility of the institutional protection of citizens weakens savings and creates 
a kind of despair to attract these funds in institutional structures. Reforming the banking system, changing its 
structure or functions, as well as customer relationship policies can condition the expansion of the field of social 
conflicts and even create signs of financial instability. The solution of these problems becomes relevant in the 
context of general macroeconomic instability, significant fluctuations in exchange rates, unpredictable changes in 
investment flows, which forms new risks in the sphere of the circulation of savings and their transformation into 
an investment resource. In this regard, the article examined the specificity of modern institutional protection of 
savings of households in Ukraine in the context of reforming the banking system as one of the components of the 
global financial system and its integration into international markets and consolidation of capital. The problems 
that have arisen as a result of the deepening social and political instability and its impact on the formation, protec-
tion and investing savings; limitations and risks identified in this area, the possible directions of modernization 
of the institutional protection; the world experience are determined and generalized. 

Keywords: household savings, institutional protection, transformation process, banking, bank, financial 
instability.
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Постановка проблеми. У країнах світу з ринковою економікою сукупні заощаджен-

ня домогосподарств відіграють особливу роль, оскільки стимулюють економічне 

зростання і є важливою ознакою фінансового благополуччя та багатства будь-якої 

країни. У зв’язку з цим у країнах світу  сформовано необхідні інституційні механізми 

гарантування, збереження і примноження цих ресурсів. Ефективно діють ті еконо-

мічні механізми, які дають змогу акумулювати їх у банківській системі та ефективно 

використовувати для потреб зростання економіки та вирішення соціальних завдань 

у сфері добробуту населення. Проте в останні роки у зв’язку із кризовими  явищами 

розвинені країни зіштовхнулися зі значними проблемами у сфері регулювання ді-

яльності фінансово-кредитної, і, насамперед, банківської системи, внаслідок чого 

з’явилися нові проблеми інституційного захисту заощаджень, тобто захищеності 

від знецінення, гарантування повернення у повному обсязі банківських вкладів та 

додержання зобов’язань банків перед вкладниками в цілому.

Прозорість і легітимність інституційного середовища в країні є необхідною пе-

редумовою формування надійної системи захисту заощаджень домогосподарств. Не 

менш важливе значення має стабільність функціонування ринку банківських послуг 

в Україні, оскільки саме від неї залежить те, наскільки своєчасно і в якому обсязі 

задовольнятимуться  потреби у фінансових ресурсах і послугах. В Україні кризова 

ситуація у банківській системі та зниження довіри до неї з боку громадян послаблює 

інституційний захист заощаджень і створює своєрідні антистимули для залучення цих 

коштів в інституційні структури. Це може мати руйнівні наслідки для економіки та 

соціальної стабільності в країні. Безперечно, за таких умов держава посилює вплив на 

діяльність банківських установ через підтримку ліквідності банків, створення держав-

ної системи гарантування вкладів, а також вимоги до таких показників як ліквідність, 

капіталізація та максимальні значення ризиків у цій діяльності. Водночас необхідно 

враховувати, що будь-які зміни у банківській системі можуть істотно розширювати  

поле потенційних конфліктів, а нерідко і спричиняти фінансову нестабільність. Ці 

проблеми актуалізуються в умовах суспільно-політичної нестабільності, створення 

умов для маніпулювання інвестиційними й фінансовими ресурсами, що формує нові 

ризики у сфері формування, збереження та інвестування заощаджень населення як 

однієї зі складових інвестиційного капіталу будь-якої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним проблемам формування 

доходів і заощаджень населення та пов’язаним з ними проблемам якості життя 

присвятили праці багато українських  учених: В. Близнюк (V. Blyznyuk), Е. Лібано-

ва (E. Libanova), О. Макарова (O. Makarova), С. Полякова (S. Polyakova), У. Садова 

(U. Sadova), Л. Черенько (L. Cherenko). Треба відзначити, що цю наукову проблема-

тику розглянуто у широкому діапазоні – не лише у контексті якості життя населення, 

а й завдань розвитку фінансового ринку та нових інвестиційних потоків у державі. 

У зв’язку з цим виникають і розвиваються методологічно різні підходи. Зокрема, 

заощадження домогосподарств досліджено як складову інвестиційних ресурсів та 

важливий елемент фінансового ринку [1, с. 1–5; 2, с. 97–103; 3, с. 45–49;  4, с. 114; 

5, с. 26–29] чи інструмент гарантування добробуту та захисту у складних життєвих 

ситуаціях [6, с. 116–129]. В умовах зниження трудових доходів домогосподарств ви-

никають нові напрями досліджень, орієнтовані на формування механізму захисту 

заощаджень від інфляційного знецінення, коливань ринкової кон’юнктури,  а також 

кризових явищ у банківській системі.

Наразі фінансово-економічна криза у європейських країнах актуалізувала проб-

лему інституційного захисту заощаджень домогосподарств і пошуку нових механізмів, 
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спроможних їх убезпечити від знецінення чи повної втрати. Унаслідок цього виник 

напрям досліджень, пов’язаний із формування дієвої системи управління заоща-

дженнями домогосподарств, насамперед у межах банківської системи [3, с. 45–49]. 

Доведено необхідність формування в Україні механізму захисту банківських вкладів 

із урахуванням світового досвіду через зовнішні та внутрішні інструменти впливу, 

зокрема, ліцензування операцій щодо залучення коштів фізичних осіб, посилення 

банківської майнової відповідальності за набутими зобов’язаннями, удосконалення 

системи корпоративного банківського управління з посиленням безпеки банків, а 

також модернізацію системи фінансового моніторингу банківських операцій. Прі-

оритетного значення набувають інструменти так званого змішаного впливу, тобто 

системи гарантування банківських депозитів. В Україні вони перебувають на етапі 

формування. 

Мета статті полягає у визначенні специфіки сучасного інституційного захисту за-

ощаджень домогосподарств в Україні у контексті реформування банківської системи, 

її інтеграції у міжнародні ринки та процесів консолідації міжнародного  капіталу.

Виклад основного матеріалу. Система інституційного захисту заощаджень до-

могосподарств реалізується через певну сукупність взаємопов’язаних інструментів 

регулювання з боку державних та приватних структур, спрямованих на збереження 

цих коштів від можливого знецінення, сприяння їх залученню до банківської сис-

теми та ефективне використання для економічних та соціальних потреб, а також 

гарантоване повернення з відповідними дивідендами у визначені договором терміни. 

Надійність цієї системи залежить як від стабільності суспільно-політичної і соціально-

економічної ситуації в країні та здійснюваної  грошово-кредитної політики, так і від 

фінансової стійкості  банків, розвитку в них системи ризик-менеджменту. Необхідно 

зазначити, що в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 р. серед 

головних пріоритетів політики Національного банку України визначено зниження 

інфляційних  ризиків та досягнення  рівня інфляції на рівні 8 % на кінець 2017 р. [7, 

с. 15]. В оприлюдненій Національним банком України дорожній карті з переходу до 

інфляційного таргетування запропоновано план дій щодо реалізації Стратегії моне-

тарної політики на 2016–2020 рр. Однак після ухвалення цих документів рівень довіри 

до банківської системи з боку населення не збільшився, а система інституційного 

захисту не стала, на жаль, більш надійною.

Загальні обсяги заощаджень домогосподарств України у вигляді депозитів у ко-

мерційних банках країни у 2016 р. становили 437,0 млрд грн. Протягом 2000–2016 рр. 

вони зросли у номінальному обчисленні у 64,3 рази (табл. 1). З 2008 р. в умовах 

значних коливань валютного курсу та ситуації невизначеності вкладники розміщу-

вали наявні кошти в комерційних банках на короткий термін чи взагалі закривали 

депозити, внаслідок чого їх обсяги  скоротились у 2009 р. на 1 млрд грн, а протягом 

2013–2015 рр. – на 31,0 млрд грн. Натомість обсяги депозитів в іноземній валюті за 

період 2013–2016 рр. зросли на 29,8 % виключно за рахунок зниження курсу гривні 

до іноземних валют, тоді як у валютних номінаціях їхній обсяг зменшився. 

Значне скорочення обсягів депозитів відбувалося у зв’язку зі зростанням очіку-

вань щодо ліквідації окремих комерційних банків та появи загальної невпевненості 

населення у можливостях стабілізації банківського сектору економіки,  і відповідно, і 

повернення  коштів. Однак необхідно враховувати і те, що певна частка заощаджень 

домогосподарств  тривалий час функціонує поза межами банківської системи – за 

оцінками Національного банку України, наприкінці 2015 р. готівкова іноземна валюта 

поза банківською системою становила близько 84 млрд дол. [8]. Активне залучення 
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Таблиця 1.  Депозити домогосподарств у  комерційних банках в Україні, на кінець року, млрд грн

Депозити 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Всього 6,8 73,2 215,1 214,1 275,1 310,4 369,3 441,9 418,1 410,9 437,0 442,0

з них у валюті:

націо-

наль-

ній 

3,5 42,2 107,5 101,1 142,9 160,5 186,8 257,8 200,9 198,9 198,0 198,0

 іно-

земній 

3,3 31,0 107,6 113,0 132,2 149,9 182,5 184,1 212,3 212,0 239,0 244,0

Примітка: * II кв. 2017 року.

Джерело: [9].

коштів населення, що обертаються поза банківською системою, становить значний 

резерв формування нових інвестиційних потоків у національну економіку та наро-

щування її соціально-економічного потенціалу.

Вихід із інвестиційного поля України значної кількості іноземних банків, лікві-

дація дрібних вітчизняних банків за умов високих інфляційних очікувань населення 

свідчать про ускладнення умов збереження та інвестування наявних коштів домо-

господарств. Основними фінансово-кредитними інститутами, які забезпечують їх 

залучення як важливого інвестиційного ресурсу, залишаються  комерційні банки 

України, мережа яких неухильно скорочується внаслідок політики оптимізації, здій-

снюваної Національним  банком України. У 2008 р. їх налічувалося близько 175, у тому 

числі за участю іноземного капіталу – 47, а на 01.09.2017 р. кількість таких банків з 

ліцензією Національного банку України становила лише 88, у тому числі з іноземним 

капіталом – 38. Про зниження ефективності  інституційної взаємодії між основними 

партнерами у цій сфері свідчить, зокрема,  зростання  простроченої  заборгованості за 

кредитами – з 1,3 до 22,8 %  (табл. 2). І хоча головні причини цього явища пов’язані 

із загальним падінням платоспроможності населення та його збіднінням, все-таки 

зміни в структурі та особливостях функціонування банківської системи  впливають  

на захищеність вкладів домогосподарств. 

Таблиця 2.  Показники розвитку банківської системи України, 2008–2017 рр.

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

Кількість банків з 

ліцензією НБУ

175 184 182 176 176 176 180 163 116 88

З них з іноземним 

капіталом

47 53 51 55 53 53 49 51 41 38

Частка простро-

ченої заборгова-

ності за кредита-

ми, % від загаль-

ної суми кредитів  

1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,8 –

Примітки:* без неплатоспроможних банків; ** на 01.09.2017 року.

Джерело: [10]. 
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Звичайним явищем для України є непартнерська поведінка банків стосовно 

власних клієнтів з огляду на низький рівень стандартів щодо відкритості банківського 

бізнесу та недостатньої прозорості фінансової політики, що на тлі низького рівня 

фінансової грамотності населення нерідко має наслідком втрату частини заоща-

дженого доходу домогосподарств чи створення небажаних конфліктних ситуацій. 

За висновками експертів, спостерігається певна відстороненість банківського сек-

тору від реальних потреб фінансування економіки та забезпечення її необхідними 

кредитними ресурсами.

Водночас громадяни України в умовах суспільно-політичної нестабільності та 

зниження трудових доходів з пересторогою ставляться до депозитної і кредитної  по-

літики банків, а близько третини населення країни не користується банківськими 

послугами. За результатами опитування, проведеного на замовлення Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб за підтримки програми фінансового розвитку USAID, 

лише 18 % опитаних довіряли банкам зберігати частину заощаджень; молодь віком  

18–29 років  частіше довіряє банкам  кошти, а серед  опитаних осіб віком старше 60 

років  близько 43 % не мали  заощаджень у банківській системі [11]. У цьому контек-

сті необхідно зазначити, що будь-які заощадження (у вигляді вкладів у комерційних 

банках, інвестиційних фондах і компаніях, цінних  паперах, внесків у пенсійних 

фондах та страхових полісах) мають значні  переваги порівняно із накопиченнями 

в готівковій формі, оскільки  значно  розширюють можливості грошового обігу в 

державі через  багаторазове використання залучених  коштів. Це сприяє створенню 

необхідних інституційних передумов для поступового переходу до досконаліших 

форм організації та регулювання грошового обороту.

Результати соціологічних досліджень та офіційна інформація Національного бан-

ку України (зокрема, щодо показників доларизації та динаміки  депозитів, частки ко-

ротко- і довгострокових депозитів у структурі депозитної бази) свідчать, що тривалий 

процес реформування банківської системи України не сприяє, на жаль, зростанню 

рівня довіри  з боку споживачів банківських послуг – як фізичних, так і юридичних 

осіб. З часом це скорочує надходження до банків необхідних фінансових ресурсів, 

звужує їхні можливості  кредитування вітчизняної економіки та трансформації доходів 

населення в інвестиційний капітал країни та її регіонів. Незаперечним є те, що на  

інституційну взаємодію банків та їхніх клієнтів значною мірою впливають зовнішні 

суспільно-політичні чинники – протягом 2014–2017 рр. триває безпрецедентне для 

України поєднання політичної, соціальної та фінансово-економічної кризи на тлі 

збройного конфлікту на сході України.

Наразі в країнах світу активно відбувається процес консолідації банківського 

капіталу водночас значними реорганізаційними та інституційними змінами в інших 

секторах економіки. З 2008 р. у банківському секторі Єврозони  розпочалися процеси 

раціоналізації, спрямовані на зменшення кредитних установ, скорочення банків-

ських витрат та боргів. За даними Європейського Центрального Банку (ЄЦБ) [12], 

протягом 2000–2016 рр.  кількість кредитних  інститутів  у країнах ЄС та Єврозони 

скоротилась на 2 896 установ, у лютому 2017 р. їх кількість становила 5 002 установи. 

Необхідно підкреслити, що основні мотиви, які спонукали банки об’єднуватись 

через угоди злиття та поглинання, пов’язані, насамперед, із прагненням зменшити 

заборгованість шляхом приєднання до успішного банку, зміцнити власні позиції, а 

відтак значно розширити присутність на ринку банківських послуг. 

Водночас активізувався процес виходу потужних банків із ринків країн, які 

втратили привабливість через відсутність значної частки платоспроможних пози-
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чальників, зниження дохідності цих послуг чи можливе загострення суспільно-по-

літичної ситуації. У  відновленні банківського сегменту економіки країн Єврозони 

вагому роль відіграли органи державного управління, які задля  їх оздоровлення та 

підвищення стійкості ініціювали частку ухвалення багатьох угод, спрямованих на 

злиття і поглинання. Сучасні трансформаційні зміни у банківській системі та за-

гальне погіршення соціально-економічної ситуації в європейських країнах по суті 

примусило управлінські структури значно посилити захист інтересів вкладників через 

систему страхування банківських депозитів. Дієві системи гарантування вкладів іс-

нують у понад 70 країнах світу [13], представлені вони здебільшого американською 

та німецькою моделлю. 

Значні відмінності у побудові та функціонуванні систем страхування вкладів 

обумовлені  специфікою соціально-економічного розвитку країн та особливостями 

здійснення банківської діяльності. Зокрема, чинна американська система гаран-

тування повернення заощаджень, поширена у Великій Британії, Канаді та Японії, 

передбачає створення спеціального управлінського  органу, поточна діяльність якого 

фінансуватиметься банками і державними органами управління  за умови  обов’яз-

кової  участі банківської системи у гарантуванні вкладів. 

Необхідно зазначити, що за німецькою моделлю цими гарантіями опікуються 

створені  асоціації банків (за умови їх добровільної участі) на тлі відсутності держав-

ного фінансування. Наразі ця модель ефективно застосовується в інших країнах, 

зокрема Швейцарії, Франції та Нідерландах. В країнах Євросоюзу системи гаран-

тування депозитів є обов’язковими з прийняттям відповідної Директиви 94/19/ЄС 

«Щодо схем гарантування депозитів» [14]. Відповідно до цих вимог члени Європей-

ського Союзу впроваджують будь-яку одну або навіть декілька систем гарантування 

депозитних вкладень. Значного поширення в європейських країнах набула система 

пропорційного страхування, яка передбачає відшкодування лише певного відсотку 

(близько 5–20 % до вкладу). Запровадження таких систем істотно впливає на вибір 

банківської установи з боку вкладника.

Порівнюючи специфіку європейської та української систем гарантування вкла-

дів, треба зазначити, що серед її учасників в Україні є лише банківські установи, в 

той час, як у країнах ЄС вона охоплює банківські і небанківські установи, зокрема 

кредитні спілки, які здійснюють залучення вкладів; гарантії щодо повернення цих 

коштів поширюються і на суб’єкти підприємництва. Спостерігається позитивна тен-

денція щодо збільшення гарантованих обсягів повернення вкладів у країнах ЄС та в 

Україні – вони становлять відповідно 100 000 євро та 200 000 грн [15]. У перспективі 

з метою посилення довіри до вітчизняної банківської системи доцільно розгляну-

ти питання про подальше підвищення обсягів гарантованого повернення вкладів, 

можливо на рівні 250 000 грн.

В Україні проблемою захисту прав вкладників опікується Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб як неприбуткова організація. Однак, на думку експертів, до-

волі частими є факти порушення законодавства з боку цього Фонду. Крім того, ви-

рішення проблеми інституційного захисту заощаджень населення України має певну 

специфіку через значні коливання валютних курсів, нестабільність національної 

грошової одиниці, внаслідок чого поведінка домогосподарств саме у цьому сегменті 

фінансового ринку стає непередбачуваною, а нерідко і панічною.

На їхнє природнє намагання  зберегти та повернути заощадження, а також 

поведінку на фінансовому ринку безпосередньо впливає значне коливання курсу 

національної валюти (рис. 1). Досвід попередніх років показує, що навіть незначна 
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Рис. 1. Динаміка офіційного курсу національної грошової одиниці до іноземних валют 
(на кінець періоду), грн

Джерело: [16].

девальвація гривні спонукає значну частку економічно активного населення до 

формування заощаджень в іноземній валюті і може у короткий термін спричинити 

посилення панічних настроїв, які в свою чергу створюють ситуацію нестабільності 

і невизначеності на фінансовому ринку України.  

Сучасні  реорганізаційні зміни в банківській системі України, на жаль, не спри-

яють зміцненню системи інституційного захисту заощаджень домогосподарств, 

зростанню доступності кредитних ресурсів для фізичних та юридичних осіб, а відтак 

не забезпечують виконання важливих функцій банківського сектору відносно спо-

живачів його послуг. Для переважної більшості як суб’єктів підприємництва, так і 

економічно активного населення ставки за кредитами є надзвичайно високими і 

перевищують реальну платоспроможність потенційних позичальників. Необхідно 

зазначити, що з 2009 р. фактичний  розрив у величині процентних ставок комер-

ційних банків за споживчими та іпотечними кредитами у національній валюті лише 

зростав (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка відсоткових ставок комерційних банків за споживчими та іпотечними кредитами 
у національній валюті (середньозважені за рік), %

Джерело: [17].
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Новим етапом у формуванні інституційного захисту заощаджень домогосподарств 

є пом’якшення валютного регулювання. Постановою НБУ №14 від 24 лютого 2017 р. 

дозволено громадянам України розміщувати кошти з іноземним джерелом поход-

ження на банківських рахунках за межами держави та інвестувати їх. Індивідуальні 

ліцензії зберігаються лише для випадків, коли громадяни України переказують кошти 

на рахунки у закордонних банках чи інвестують в економіку інших країн. 

Такі рішення НБУ схвалено експертним середовищем як необхідні кроки на 

шляху лібералізації системи валютного регулювання в країні та її позбавлення від 

архаїчних залишків минулого. Крім того, вони відкривають нові можливості для 

громадян у торгівлі із закордонним замовником та розпорядженні одержаних ко-

штів, їх інвестуванні, а також спрощують доступ до новітніх систем інтернет-розра-

хунків, зокрема PayPal. Очікувані зміни у валютному регулюванні на основі нового 

законопроекту, розробку якого ведуть НБУ та експерти ЄС, дадуть змогу ще більше 

лібералізувати цю сферу відповідно до директив ЄС про вільний рух капіталу та 

угод між ЄС та Україною [18]. Передбачається декілька етапів такої лібералізації, 

спрямованих на те, щоб для населення скасувати обмеження на купівлю валюти чи 

її зняття з банківських рахунків, а також  здійснення фінансових операцій за кордо-

ном, у тому числі раніше введене обов’язкове ліцензування інвестицій, вкладених у 

нерухомість чи цінні папери.

Висновки. Система інституційного захисту заощаджень домогосподарств виконує 

важливу соціальну функцію і є складовою фінансової безпеки будь-якої країни. В 

сучасних умовах вона не може бути сформована без активного втручання державних 

структур та громадського контролю. Застосовувані інституційні механізми захисту 

можуть спиратися на різні фінансові інструменти, проте провідна роль належить про-

гресивній грошово-кредитній політиці держави. Україна знаходиться лише на етапі 

формування системи надійного інституційного захисту заощаджень домогосподарств. 

Захист прав споживачів фінансових послуг в країні вимагає прискорення цих процесів 

з метою приведення у відповідність до європейських норм і стандартів. 

Специфіка сучасного інституційного захисту заощаджень домогосподарств в 

Україні полягає в збереженні низького рівня його надійності протягом тривалого 

часу внаслідок нестабільності банківської системи, частих реорганізаційних змін 

та високої залежності від стану фінансового ринку країни. Про це свідчать і судові 

процеси, пов’язані з ліквідацією банків, та заборгованість із виплат вкладникам  

неплатоспроможних банків. Найгірше те, що у своїй діяльності Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб припускає порушення законодавства. При цьому інтереси 

самих вкладників залишаються  незахищеними належним чином державою. З боку 

самих домогосподарств загальна ситуація непередбачуваності викликає панічні на-

строї, що лише погіршує  стан  фінансового  ринку країни.

Стратегічним напрямом створення потужної системи інституційного захисту 

заощаджень домогосподарств є досягнення стабільного розвитку фінансово-кре-

дитної системи України з відновленням нормального функціонування банківського 

сегменту економіки. З цією метою доцільно використати досвід європейських країн, 

в яких саме органи державного управління ініціювали угоди злиття і поглинання, 

орієнтовані на зміцнення банківської системи. Одночасно управлінські структури 

ініціювали посилення захисту інтересів вкладників через страхування банківських 

депозитів. Враховуючи, що в Україні створені необхідні макроекономічні передумо-

ви для надійного гарантування вкладів домогосподарств, важливо рухатись шляхом 

лібералізації валютного регулювання та зростання економічної активності та участі 

громадян у формуванні повноцінного ринку капіталу в країні. 
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