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КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Прогрес у впровадженні системи для вирішення питання 

проблемних кредитів та неплатоспроможності, а також 

ринку проблемних кредитів в Україні з точки зору МФО» 

 

 

26 квітня 2018 р., м. Київ 

 

 

Організовано 

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

у співробітництві з 

Міжнародним валютним фондом (МВФ) та 

Світовим банком (СБ) 
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ПРОГРАМА 
 

26 квітня 2018 р. 

 

8:15 – 9:00  

Реєстрація та кава 

 

9:00 – 10:00 

Вступна сесія: загальні питання (60 хвилин) 
 

Метою цієї сесії є огляд поточної ситуації з проблемними кредитами в 
Україні, концентрації ризиків, стану погашення, а також стратегії НБУ для 
подальшого зменшення обсягу проблемних кредитів. Також передбачається 
аналіз прогресу в реформуванні банківського сектору та перепон, що 
залишаються на шляху погашення та продажу проблемних кредитів. 

 
Вступні слова (15 хвилин) 

- Огляд ролі МФО у вирішенні питання проблемних кредитів в Україні 
Олександр Павлов, асоційований директор, керівник сектору фінансових установ в 
Україні, ЄБРР 
 
Ситуація з проблемними кредитами в Україні (15 хвилин) 

- Поточний рівень і концентрація ризиків 
- Прогрес у вирішенні питання проблемних кредитів 
- Стратегія НБУ для подальшого зменшення обсягу проблемних кредитів 

Віталій Ваврищук, директор Департаменту фінансової стабільності НБУ 
 
Реформування системи для вирішення питання проблемних кредитів в Україні (30 
хвилин) 

 Останні досягнення 

 Перепони, що залишаються на шляху погашення та продажу проблемних 
кредитів 

 Наступні кроки та план дій 
Вахе Варданян, провідний спеціаліст з фінансового сектору, Світовий банк 

 

10:00 – 11:00 

Сесія 1 – Процедура визнання неплатоспроможності як каталізатор ширшого 
застосування позасудової реструктуризації та вирішення питання проблемних 
кредитів (60 хвилин) 
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Звіт про стан внесення пропонованих змін в закон про банкрутство з метою 
посилення прав кредиторів, відновлення спроможності боржників та 
підвищення загальної ефективності. Експерти також обговорять потенційні 
вигоди пропонованої нової процедури відновлення спроможності боржників до 
їх визнання неплатоспроможними. 
 

Звіт про проект закону №8060 про внесення змін до закону про банкрутство (15 
хвилин) 
Максим Маркевич, економіст, Міжнародний валютний фонд 
 
Панельне обговорення під головуванням Гордона Джонсона, Президента «EMA 
Global» (45 хвилин) 
Обговорення нової процедури відновлення спроможності до визнання 
неплатоспроможності відповідно до статті 6 
Учасники: 
 

- Олександр Бірюков, професор кафедри міжнародного приватного права, КНУ 
ім. Т. Шевченка 

- Олена Полякова, юрист, спеціаліст з питань банкрутства та реструктуризації, 
ЮФ «Редкліфф» 

- Лукас Фекер, Генеральний директор «Innovation Brain» 
 
 

11:00 – 11:30 

Перерва на каву (30 хвилин) 

 

11:30 – 12:45 

Сесія 2 – Зменшення обсягів проблемних кредитів в Україні; прокладення шляху 
до здорового вторинного ринку проблемних кредитів (70 хвилин) 
 

Стисле обговорення тем 
 
Вступ: Поточний стан вторинного ринку проблемних кредитів в Україні (10 
хвилин) 
Азіза Західова, провідний економіст, ЄБРР 
 
Панельне обговорення під головуванням Еріка Клут’є, старшого радника 
Регіональної ініціативи ЄБРР з вирішення питання проблемних кредитів (60 хвилин) 
Учасники: 

 
- Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника ФГВФО 
- Анете Дауксте, асоційований директор «KPMG» 
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- Олексій Соболєв, Генеральний директор «ProZorro.sale» 
- Роман Нікітов, директор, «ICU» 
- Зоряна Цебровська, Генеральний директор ФК «Фактор Плюс» / заступник 

голови Асоціації «Укрфактор» 
- Шерон Іскі, постійний радник, відділ міжнародних справ Міністерства 

фінансів США 
- Джонатан Вітлі, провідний спеціаліст з інвестицій, МФК 

 

12:45 – 13:00 

Заключні ремарки – Наступні кроки (15 хвилин) 

 
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Готель «Прем’єр Палас», м. Київ 
Адреса: бульвар Т. Шевченка, 5-7/вул. Пушкінська, 29, м. Київ, Україна, 01004 

Веб-сайт: https://premier-palace.phnr.com/en 

 

https://premier-palace.phnr.com/en
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