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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту (програми) 

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: допомога щодо 
організації стрес-тестування системи гарантування»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) Річний
Період звітування 2022 рік

1. Вихідні дані проекту (програми)
Партнер з розвитку Європейський банк реконструкції та 

розвитку як розпорядник коштів 
гранта, наданого Мультидонорським 
рахунком України

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб (ФГВФО) 
Номер реєстраційної картки проекту  4984

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту 
(програми) в кількісних та/або якісних показниках

Консультантами підготовлено звіти і 
рекомендації згідно з планом робіт. 
(див. п.3)

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 
інформацію про результати реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали або документи, 
розроблені в рамках проекту (програми)

Не публікується

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 
(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 
на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

У зв’зку із виконання Консультатном
(ТОВ «КПМГ-Україна) завдання та
надання матеріалів і звітів відповідно
до Додатку А, а саме, Завдання 1:
пункти 1.1, 1.2, 1.3, було здійснено
оплату Консультанту від імені та за
дорученням ФГВФО відповідно до
положень Договору 2022
№2022.004558/619/111370 від 26 січня 
2022 року у сумі 90 тис. EUR.

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

Відсутні

консультаційні послуги Консультанційні послуги станом на
звітній період підтверджені ФГВФО
наступними документами:
1. Заява на затвердження надання
консультаційних послуг від
27.09.2022;
2. Акт приймання-передачі
послуг;
3. Рахунок-фактура №7410000726
від 27.09.2022 на суму 90 тис. 



обладнання Відсутні

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд Відсутні

адміністративні витрати виконавця Відсутні
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту 

(програми)

Заплановані 
результати на 

кінець звітного 
періоду

Фактичні результати на кінець 
звітного періоду

1.1.Огляд та аналіз фінансової 
ситуації в країні з урахуванням 
макроекономічних прогнозів 
Національного банку України, 
Міністерства фінансів, 
Світового банку тощо. На 
основі отриманих записів 
розробити основні параметри 
можливого серйозного 
економічного спаду (не 
системної кризи)

1.1.Підкріплений 
фактами опис 
всіх 
передбачуваних 
параметрів 
потенційного 
серйозного 
майбутнього 
економічного 
спаду

1.1. Консультантами надано: 
- огляд та аналіз фінансової 
ситуації в країні з урахуванням 
макроекономічних прогнозів;
 - базовий сценарій, прогноз ЕIU, 
та несприятливий сценарій НБУ 
для стрес-тестування банків в 
розрізі основних 
макроекономічних параметрів 
(для нормальних умов без 
врахування поточної ситуації);
- порівняльна таблиця сценаріїв 
станом на лютий 2022 року;
- актуалізовані значення 
макроекономічних параметрів 
станом на червень 2022 року;
Станом на звітний період надані 
Виконавцем матеріали погоджені 
Робочою групою ФГВФО. 

1.2.Розробка основних правил і 
важелів для створення 
параметрів можливого 
серйозного економічного 
спаду в майбутньому та 
маркерів залежності 
фінансового сектору від такого 
спаду з урахуванням 
валютних, процентних, 
операційних та інших ризиків

1.2.Методологія та 
порядок 
визначення 
параметрів 
потенційного 
серйозного 
економічного 
спаду та його 
впливу на 
фінансовий 
сектор країни 
(ключові 
припущення)

1.2. Консультантами надано: 
- аналіз історичних даних щодо 
системних криз: реальний ВВП та 
ІСЦ;
-  аналіз історичних даних щодо 
системних криз: обмінний курс 
(USD) та безробіття;
 - основні правила оцінки ризиків 
і маркерів залежності СГВ від 
серйозного економічного спаду;
- переліки тестів: оцінка 
операційних ризиків, оцінка 
фінансових ризиків, оцінка 
страхових і комплаєнс ризиків;
Станом на звітний період надані 
Виконавцем матеріали погоджені 
Робочою групою ФГВФО.

1.3.Ключові припущення проєкту 
щодо потенційного серйозного 
економічного спаду та його 
впливу на систему 
страхування вкладів .

1.3.Звіт про 
ключові 
припущення та 
прогнозні 
розрахунки 
впливу

1.3. Консультантами надано: 
- розгляд підходів до стрес-
тестуваня;
- огляд банківської системи;
 - сценарій 1 підходу Bottom-UP 
model;
- сценарій 2 підходу Bottom-UP 



model, огляд кредитного 
портфелю у регіонах з 
підвищенним ризиком;
- сценарій 2 підходу Bottom-UP 
model, огляд потенційних виплат 
Фонду за географічними 
критеріями;

- прогнозні розрахунки впливу на 
систему гарантування вкладів;
- прогноз обсягу відшкодування 
згідно з моделлю прогнозу 
ймовірності дефолту.
Станом на звітний період надані 
Виконавцем матеріали погоджені 
Робочою групою ФГВФО.

2.3. Об'єднання всіх компонентів у 
єдину методологію стрес-
тестування системи гарантування 
вкладів (надалі – «Методологія»)

2.3. Методологія 2.3. Консультантам
надано:
1. Проект Положення щодо стрес-
тестування системи гарантування
вкладів фізичних осіб.
2. Система оцінювання 
результатів стрес-
тестування системи
гарантування вкладів
фізичних осіб;
3. Фінансові моделі 
(макроекономічна модель
та модель за методом
Монте-Карло).
Станом на звітний період
надані Виконавцем
матеріали перебувають на
розгляді Робочої групи
ФГВФО.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Допомога, яка надається в рамках Проекту, відповідає вимогам бенефіціара і реципіента.

4. Проблемні питання та/або пропозиції
відсутні

Заступник Міністра фінансів України 
з питань європейської інтеграції                                         Юрій ДРАГАНЧУК


