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Завдання

Центр консультування фінансового сектору («ЦКФС» або «FinSAC») Світового банку у співпраці з 

експертами ФГВФО та НБУ («Робоча група») розглянув нормативну базу відновлення 

платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків в Україні з метою:  

 Зміцнення нормативної бази врегулювання неплатоспроможності згідно з нормами 

міжнародної практики

 Визначення заходів із її наближення до законодавства ЄС у цій сфері (Директивою BRRD) та 

умов цього наближення

 Налагодження тісної співпраці між органами нагляду та врегулювання неплатоспроможності

 Зміцнення придатності системно важливих банків до відновлення платоспроможності —

зокрема, шляхом підвищення показників відновлення платоспроможності та зниження 

потреби в державних коштах для відновлення платоспроможності банків
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Ключові напрямки реформування

Повноваження щодо раннього втручання

• розглянути можливість запровадження додаткових інструментів, покликаних запобігти 
розмиванню активів (тимчасова адміністрація)

Ініціювання врегулювання неплатоспроможності

• розглянути можливість переходу до одноетапного процесу врегулювання 
неплатоспроможності (Директива BRRD) з чітко визначеними обов'язковими 
граничними показниками в той час, поки банк ще не став неплатоспроможним на рівні 
балансу

(попередня) Розробка планів відновлення та врегулювання

• зміцнення кризового менеджменту в банках та забезпечення кращої підготовленості 
державних органів 

• збереження критично важливих економічних функцій, усунення перешкод на шляху до 
забезпечення придатності для відновлення платоспроможності
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Ключові напрямки реформування (продовж.)

Зміцнення інструментарію та цілей врегулювання неплатоспроможності 

• поетапне впровадження механізму «бейл-ін» (конвертації зобов'язань в акціонерний капітал) у «відкритому 
банку» (який продовжує працювати); збереження механізму купівлі та прийняття зобов'язань (P&A) для 
малих банків

• розширення кола завдань урегулювання неплатоспроможності шляхом урахування міркувань забезпечення 
фінансової стабільності й забезпечення застосування процедури ліквідації як типового сценарію без 
додержання принципу найнижчих витрат

Додаткове фінансування врегулювання неплатоспроможності (у середньостроковій перспективі)

• забезпечення внутрішньої спроможності банку абсорбувати збитки та забезпечувати рекапіталізацію через 
установлення мінімальних вимог до прийнятних зобов'язань (МВПЗ або MREL) із метою перекладення 
витрат, пов'язаних із урегулюванням неплатоспроможності банків, з широкого загалу на приватні зацікавлені 
сторони — в тому числі, й у випадку великих банків

• цільовий фонд урегулювання неплатоспроможності, що фінансуватиметься внесками установ банківського 
сектору, для підстраховки 

Зміцнення міжвідомчої співпраці 

• регулярне інформування про питання системного значення, пов'язані з урегулюванням 
неплатоспроможності (зокрема, загальний перебіг розроблення планів відновлення платоспроможності та 
врегулювання неплатоспроможності, достатності інструментів МВПЗ, потреби галузі у фінансуванні заходів із 
урегулювання неплатоспроможності, суспільні інтереси) 
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Нормативна база врегулювання неплатоспроможності в Україні: поточний стан

Звичайний перебіг 

діяльності

«Фаза 

погіршення»: 

падіння 

показників 

капіталу, 

ліквідності та 

прибутковості

Заходи до виправлення 

ситуації 
Порушення вимог законодавства про 

банківську діяльність; причетність до 

відмивання грошей, розповсюдження 

зброї масового знищення або 

фінансування тероризму  

Діяльність, пов'язана з підвищеним 

ризиком

Віднесення банку до категорії 

проблемних
Порушення нормативів капіталу/ліквідності; 

суттєве погіршення якості активів; 

порушення у сфері відмивання грошей; 

відсутність систем внутрішнього контролю, 

ризик-менеджменту та/або звітності

Неплатоспроможність банку

Вартість активів нижче за вартість 

зобов'язань

Регулятивний капітал менш ніж 1/3 

мінімального розміру виплат

(максимум 180 днів

на практиці — зазвичай лише 

кілька днів)
Неплатоспр

оможний

банк
Проблемний

банк

Етап віднесення банку 

до категорії 

проблемних

• НБУ: «план 

відновлення 

платоспроможності»; 

заборона операцій за 

кореспондентськими 

рахунками; 

Куратор: інформування 

та спостереження;…

• ФГВФО: інспектування, 

підготовка: дані 

збирання, 

оцінювання,...

Поточний нагляд

• Звітність 

• Наглядова     

звітність 

(CAMELSO)

• Стрес-тестування.

• розгляд 

якості активів

Посилений нагляд

Особливий режим 
контролю/Куратор

• обмеження діяльності 

(установлення 

граничного обсягу 

кредитування, ...)

НБУ: Рішення про 

віднесення банку до 

категорії 

неплатоспроможних

(максимум 30 днів)

ФГВФО: Тимчасова 

адміністрація: 

зупинення прав 

акціонерів, мораторій, 

«План урегулювання 

неплатоспроможності»

Заходи 

впливу

Заборона виплати дивідендів, 

суворіші економічні нормативи, 

обмеження кредитування, відсторонення 

керівництва банку, зупинення прав голосу, 

скликання зборів акціонерів, вимога про відчуження 

часток участі, віднесення банку до категорії проблемних

Н
Б

У

Реалізація плану 

врегулювання 

неплатоспроможності: 

ФГВФО

• Продаж банку/реалізація 

активів

• Перехідний банк

• Націоналізація 

АБО

• Ліквідація + відкликання 

ліцензії НБУ на вимогу ФГВФО

В
ід

п
о

в
ід

ал
ь

н
и

й
 о

р
га

н

Ф
Г

В
Ф

О
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Рекомендований майбутній механізм відновлення платоспроможності в Україні

Звичайний перебіг 

діяльності

Відновлення 

платоспроможності 

Погіршення 

фінансового стану 

на основі внутрішніх 

показників банку

Раннє втручання 

Нормативи виконуються, але

спостерігається погіршення 

якісних і кількісних тригерних 

показників (частка НПК, 

власні кошти + 1,5%, 

ліквідність тощо) 

Списання або 

конвертація 

капіталу 

(WDCC)
«Зазнає банкрутства 

або ймовірно 

збанкрутує» (ЗБАЙЗ); 

якщо не вжити заходів, 

банк нежиттєздатний

Врегулювання неплатоспроможності/ліквідація

i) ЗБАЙЗ: Порушення економічних нормативів, що є підставою для 

відкликання ліцензії (наприклад, порушення нормативів капіталу); 

вартість активів менша за вартість зобов'язань або незабаром може 

стати меншою; неспроможність погасити заборгованість або ймовірне 

настання невдовзі такої неспроможності; ii) суспільні інтереси; iii) 

відсутність можливості приватного рішення

• Заходи раннього втручання: вимога про збільшення 

розміру власних коштів, 

реструктуризацію заборгованості, припинення 

окремих видів діяльності, мораторій, тимчасова 

адміністрація, 

зупинення дії 

прав акціонерів...

Поточний нагляд

• Наглядова 

звітність

• Процес наглядового 

розгляду і оцінки 

(SREP)

• Стрес-тестування

Планування 

відновлення 

платоспроможності

ЗБАЙЗ

(«зазнає банкрутства або 

ймовірно збанкрутує»)

• НБУ (виїзний/безвиїзний нагляд)Н
Б

У

• Реалізація банком плану відновлення 

платоспроможності

В
ід

п
о

в
ід
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ь

н
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й
 о

р
га

н

Підготовчі заходи
• Оцінка придатності до 

врегулювання 

неплатоспроможності 

(у т.ч. 

усунення 

перешкод)

• Розробка плану 

врегулювання

• Мінімальні вимоги 

до прийнятних 

зобов'язань (МВПЗ)

Рішення про 

списання капіталу та 

конвертацію інших 

інструментів капіталу 

у власний капітал 

(WDCC)

Рішення про врегулювання 

неплатоспроможності

• Перевірка на відповідність 

суспільним інтересам  

ліквідація чи врегулювання 

неплатоспроможності

• Оцінка активів (попередня)

• Схема врегулювання 

неплатоспроможності 

Процес врегулювання 

неплатоспроможності та 

здійснення розрахунків

• Прийняття прав акціонерів і 

контролю над банком 

- Продаж бізнесу

- Перехідна установа

- Виділення активів

- «Бейл-ін»: списання та  

конвертація капіталу/боргу

АБО ліквідація з P&A 

Правові 

гарантії
• Оцінювання 

активів 

(за фактом)

• Задоволення 

вимог кредиторів 

(NCWOL —

становище 

кредиторів не 

повинне бути 

гіршим, ніж у разі 

ліквідації)

Ф
Г

В
Ф

О

Підготовка

• Виїзд на місце для підготовки до врегулювання 

неплатоспроможності та оцінювання активів (у співпраці з НБУ)
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Дякую!

plintner@worldbank.org

www.worldbankgroup.org/finsac

Пратерштрассе, 31, 19-й поверх, 1020 
Відень, Австрія

mailto:plintner@worldbank.org
http://www.worldbankgroup.org/finsac

