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Структура ринку боргів 

Кредитний портфель становить – 1 364 млрд. грн.  
• Банківська система – 1 275 млрд. грн. 
• Банки під управлінням ФГВФО – 99 млрд. грн. 

Загальна сума державного боргу складає 1 467 млрд. грн. 
• Внутрішній борг – 553 млрд. грн. 

• ОВДП –  158 млрд. грн. 
• Зовнішній борг –  913 млрд. грн. 

• ОЗДП 2015 – 360 млрд. грн. 
• Міжнарожний валютний фонд – 137 млрд. грн. 
• Міжнародний Банк Рекострукції та Розвитку –  130 млрд. 

грн. 
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Банки 
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та 

 Фізичні особи 

Борг за рефінансування становить – 74 млрд. грн. 
• Банківська система –  30 млрд. грн. 
• Банки підуправлінням ФГВФО – 44 млрд. грн. 

*Дані взяті з офіційного сайту Міністерства Фінансів України, 
офіційного сайту НБУ та  офіційних звітів ФГВФО 
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Банківська система 

*Дані взяті з офіційних звітів НБУ 

• Банківська система налічує на сьогодні  100 банків 
• Частка простроченої заборгованості за кредитами складає 25% 

(239 млрд. грн.) від загальної суми виданих кредитів та має тенденцію до 
збільшення, відповідно статистики НБУ 

• 163 діючих банків 
• 1 317 млрд. грн. активів 

банків 
• 136  млрд. грн.   
просрочених кредитів 

• 117 діючих банків 
• 1 254 млрд. грн. активів 

банків 
• 130 млрд. грн.   
просрочених кредитів 

• 100 діючих банків 
• 1 276 млрд. грн. активів 

банків 
• 239 млрд. грн.   
просрочених кредитів 



• 40% банків визнано неплатоспроможними за період 2014-2016 рр. 
• Балансова вартість активів неплатоспроможних банків 448 млрд. грн. або 20% ВВП України 
• Вартість активів неплатоспроможних банків різко знижується через те, що в банку 

запроваджується тимчасова адміністрація та кредитори припиняють платити в перший же 
день впровадження 

• Оціночна вартість активів на момент формування ліквідації – 99 млрд. грн., що становить 
25% від балансової вартості 
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• 19 банків під 
управлінням ФГФВО  з 
балансовою вартістю 
активів 44 млрд. грн. 

• 13 млрд. грн. - оціночна 
вартість активів 

• 67 банків під 
управлінням ФГФВО з 
балансовою вартістю 
активів 393 млрд. грн.  

• 82 млрд. грн. - оціночна 
вартість активів 

• 82 банків під 
управлінням ФГФВО з  
балансовою вартістю 
активів 448 млрд. грн. 

• 99 млрд. грн. - оціночна 
вартість активів 

Банки під управлінням ФГВФО 

*Дані взяті з офіційних звітів ФГВФО та НБУ 



• Реструктуризація – зміна умов кредитного договору, в тому числі 
графіку платежу, валюти кредиту тощо  

• Судове стягнення – використовується для відстрочки, зменшення суми 
виплат та змушення до реструктуризації 

• Банкрутство/санація – коли неможливо досягнути домовленостей  про 
реструктуризацію. В банках, що ліквідуються доля підприємств у 
банкротстві 30 - 90% кредитного портфелю 

• Продаж боргу – за 2015 в середньому від загальної кількості 
виставлених активів продавалося 15% щомісячно (максимально в 
січень – 59%), а за 2016 – 5% щомісячно (максимально в квітні – 9%) 

• Виконавче провадження – реалізація майна в рамках виконавчого 
провадження. Відкрито виконавчих листів на суму більше 600 млрд. 
грн. 
 
 

Робота з проблемною заборгованістю 

*Дані взяті з офіційних звітів ФГВФО та НБУ 



Перспективи: 
• Вступ в дію закону “Про фінансову реструктуризацію”  
• Початок роботи приватних виконавців 
• Зміна законодавства про банкрутство 

Результат: 
• Ефективне стягнення 
• Законна можливість для безболісної реструктуризації 
 

Підсумки та перспективи 



Дякую за увагу 

Презентація розроблена компанією “FACTOR PLUS”, 
 засновником асоціації “УКРФАКТОР” 

 
Сайт: www.factor.plus 

Електронна пошта: office@factor.plus 
Телефон:  (044) 369 30 60 
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