
ТРИ РОКИ РЕФОРМ 
ЧИ СТАЛО ЛЕГШЕ БАНКАМ? 

СЕРГІЙ ПАНОВ 
Голова Комітету НАБУ з питань правового  

забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів 



Реформи за останні роки (2015-2017) 

Запроваджено систему 
електронних торгів 
арештованим майном 
(СЕТАМ) 

Реформа системи 
реєстрації бізнесу та 
нерухомості  
 

(передано повноваження у сферах 
держ. реєстрації нерухомості та 
бізнесу  органам місцевого 
самоврядування, нотаріусам та 
акредитованим суб'єктам) 

 
Реформа виконавчої 
служби  
 

(запроваджено інститут приватних 
виконавців, реформована 
процедура виконавчого 
провадження) 

Судова реформа  
 

(сформовано новий Верховний 
Суд, створено Вищу раду 
правосуддя та Громадську раду 
доброчесності, прийнято закон про 
Конституційний Суд України, 
введено адвокатську монополію у 
вищих судах, розроблено нові 
процесуальні кодекси) 



Статистика по NPL 

6 19 
70 85 79 73 70 

136 

213 230 

445* 

588 

Зростання проблемної заборгованості за 
кредитами, млрд. грн. 

* з початку 2017 року НБУ змінив підхід до розрахунку NPL 



Причини виникнення проблем з NPL 

політична, економічна і соціальна 
нестабільність, корупція 

наслідки світової кризи, Крим, Донбас, 
популізм і «пробуксовка» реформ 

проблеми із захистом прав кредиторів 

непослідовна судова практика (приклади 
по поруці, позовній давності, затягування 

процесу через експертизи і т.д.) 

непрозорі процедури банкрутства 
боржника, продажу його майна, 

безправність кредитора 

мораторій на стягнення заборгованості по 
кредиту за рахунок житлової нерухомості 

відсутність реальних змін - очікування 
результатів судової реформи та реформи 

виконавчого провадження 



Що необхідно? 

1 
• реформа банкрутства 

2 
• підвищення рівня захисту прав кредиторів 

3 

• повноцінний доступ кредиторів до 
державних реєстрів 

4 

• посилення співпраці правоохоронних 
органів із банківськими установами 

5 
• боротьба з корупцією 



Які ПЗУ вирішують проблему? 

№ 3132-д  
про банкрутство 

(з урахуванням пропозицій РГ при Мінюсті) 

№ 6027-д  
про відновлення кредитування 

№ 4004-д  
про реструктуризацію валютних кредитів 

№ 3768  
про автоматизовану систему арешту 

коштів 

НАБУ працює над низкою законопроектів, які дозволять зменшити NPL 
та посилити рівень захисту прав кредиторів та інвесторів: 



СПІЛЬНІ ДІЇ = РЕЗУЛЬТАТ 

ЕФЕКТИВНІ 
РЕФОРМИ 

Учасники 
ринку  

Міжнародні 
інституції 

Парламентарі  

Влада  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

СЕРГІЙ ПАНОВ 
Голова Комітету НАБУ з питань правового  

забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів 


