
Системна підтримка інвестиційного 
кредитування МСП в Україні
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Німецько-Український фонд сьогодні
Коротка довідка

За своїми функціями та метою створення НУФ можна порівняти з банками розвитку, які діють практично в кожній 
країні Європи для підтримки фінансування МСП

Мета

Рік заснування

Акціонери

Ключові 
параметри

Банки-партнери

1996 рік

Уряд України в особі 
Міністерства фінансів 
Україні (31,25%)

Національний 
банк України
(31,25%)

Уряд ФРН в 
особі KfW
(37,5%)

Капітал 
€23 млн.

Підтримка фінансування МСП через банки та інші 
фінансові установи

Посилення інституційної спроможності банків-
партнерів у фінансуванні МСП

Цільова група

Макс.сума кредиту

Мікро, малі та середні підприємства з кількістю працівників не більше 250 чол. та річним доходом до €10 млн.

Еквівалент 250 000 євро для МСП

Принцип роботи Фінансова установа «другого рівня» з неприбутковим статусом

Результати
Починаючи з 1997 року в рамках програм НУФ видано понад 162 тис. кредитів на суму близько 750,2 млн. євро 
за рахунок револьверного використання коштів НУФ та власних коштів банків-партнерів

Запозичення 
€17 млн.

Кредитний 
портфель 
€34,3 млн.

Асигновані 
запозичення на
2018 рік €7 млн.

Приріст кредитного 
портфелю в 2017 році 

+€19,2 млн. (130%)
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МСП

Банки-партнери

1. Кредитна 
заявка

2. Кредитна 
оцінка3. Погодження 

кредиту

4. Кредитний 
договір

5. Видача 
позики

6. Видача 
кредиту

7. Погашення 
кредиту

8. Погашення 
позики

НУФ як і європейські банки розвитку працює за принципом «другого рівня» - підтримка фінансування МСП надається 
не напряму, а через банки-партнери

Німецько-Український фонд сьогодні
Cхема реалізації програм НУФ за принципом установи «другого рівня»
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Німецько-Український фонд сьогодні
Основні переваги НУФ у порівнянні з МФО

Наявні переваги НУФ свідчать про високий потенціал та перспективи його розвитку 

Кредитні програми НУФ 
фокусуються передусім на 
мікро та малі підприємства

1.
НУФ співпрацює з різними за 

розмірами банками-партнерами, 
які мають фінансову стабільність та 
чітку орієнтацію на підтримку МСП

2.

НУФ впроваджує цільові програми 
підтримки пріоритетних галузей 

економіки України

3.

В кредитних програмах НУФ 
фіксується маржа банків-партнерів 

та процента ставка для МСП

6.

НУФ забезпечує швидкий старт 
програм з підтримки МСП та 

відбір банків-партнерів

5.

НУФ здійснює моніторинг та оцінку 
результатів своїх програм у 

відповідності до їх цілей

4.

7.
Для ефективної підтримки МСП 
НУФ об'єднує багатьох гравців 

навколо своїх кредитних програм
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Німецько-Український фонд сьогодні
Зростання кредитної активності 

За результатами 2017 року НУФ збільшив кредитний портфель на 130% у відповідності до річного плану
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Малі 
підприємства

до 50 осіб

до
€5 

млн.
Річний дохід

Середні 
підприємства

до 250 осіб

до
€10 

млн.
Річний дохід

Строк 
кредиту

6 років

Максимальна 
сума кредиту

€250 тис.

Процентна 
ставка

15%

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

Сільське 
господарство

Переробна 
промисловість

Готелі та ресторани Енергоефективність

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

Капітальні інвестиції в модернізацію виробничого обладнання, 
придбання та реконструкцію виробничих приміщень

В рамках нової програми кредити надаються на рівні 15%, що значно нижче ринкового 
рівня 18-20%, який стримує кредитування МСП  

Параметри нової Програми з підтримки фінансування інвестиційних 
проектів МСП
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Завдяки фінансовій підтримці Уряду Німеччини та Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business вдалось 
запропонувати українським МСП довгостроковий кредитний ресурс в гривні

Схема реалізації Програми з підтримки інвестиційних проектів МСП

€10 
млн

€5 
млн

Позика від Уряду 
Німеччини через 
KfW

Програма ЄС з 
відшкодування
збитків від курсової 
різниці

МСП 
України

15%
Банки-

партнери

₴300
млн

₴120
млн

₴100
млн

₴81 
млн
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Результати програми з підтримки фінансування інвестиційних 
проектів МСП станом на 01.09.2018

Сільське господарство 
76%

Промисловість 
17%

Готелі та 
ресторани 7%

Інвестиційні кредиті - 33% 
(с/г техніка)

Обігові кошти - 67%         
(ПММ, добрива, насіння)

Інвестиційні 
кредиті - 35% 
(обладнання)

Обігові кошти 
- 65%         
(матеріали)

Надано кредитів МСП з початку 
реалізації програми

Кількість кредитів МСП
Поточний рівень заборгованості 

за кредитами МСП

383,1 млн. грн. 112 кредитів 260,0 млн. грн.

₴2 321 805
або €70 220

Середня сума кредиту в 
суб-кредитному портфелі

14,9%

Середня процентна ставка 
для МСП

Збережено робочих місць 
станом на 01.07.2018

3 807 236

Створено робочих місць 
станом на 01.07.2018
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Покриття та обсяг фінансування МСП на 01.09.2018 

за Програмою з підтримки інвестиційних проектів МСП

За півроку реалізації Програми вдалося покрити майже всю територію України 
завдяки розгалуженій мережі банків-партнерів
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Основні результати діяльності Німецько-Українського фонду в 
рамках програм з підтримки фінансування МСП

408
кредитів ММСП

з 2008 р.

на суму

€26,1 
млн.

47
населених 

пункти

€30 000 
середній кредит

220
кредитів ММСП

з 2012 р.

на суму

₴221,7 
млн. 

39 
населених 

пункти

₴543 000 
середній кредит

161 470
кредитів ММСП

з 1997 р.

на суму

€716,7 
млн.

126
населених 

пункти

€28 500 
середній кредит

Програма 

мікрокредитування

Програма з підтримки 
ММСП у сільській 
місцевості

Програма з підтримки 
ММСП за пріоритетними
галузями

Впровадження програм НУФ на підтримку фінансування МСП здійснюється через комерційні банки з 
додержанням принципу “другого рівня” за аналогією з європейськими банками розвитку 
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€10 
млн

€5 
млн

Позика від Уряду 
Німеччини через 
KfW

Програма ЄС з 
відшкодування
збитків від курсової 
різниці

МСП 
України

15%

₴20 
млн

Асигнування з бюджету 
м. Києва на 
компенсацію процентів

Компенсація 

50%
від номінальної 
процентної ставки

МСП 
Києва

7,5%

в 2018 році

Банки-
партнери

На сьогодні зацікавленість у спільній з НУФ реалізації аналогічної програми демонструють такі області як 
Харківська, Миколаївська, Тернопільська, Дніпропетровська, Кіровоградська

Види діяльності:
1. Переробна 

промисловість.
2. Заклади освіти.
3. Розвиток сфери ЖКХ

Схема реалізації Спільної програми НУФ та Київської міської 
державної адміністрації з компенсації процентів для МСП м. Києва
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У відповідності до процедуру підприємець з метою отримання кредиту та часткової компенсації процентної ставки 
взаємодіє з банком-партнером НУФ без звернень до КМДА, що унеможливлює корупційні та бюрократичні прояви

Процедура участі МСП у спільній програмі НУФ та місцевих органів 
влади
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З квітня 2018 року розпочалась активна видача кредитів МСП

05 квітня 2018 року 
підписано кредитний 

договір між АБ 
«Укргазбанк» та ТОВ 

«Реабілітімед» 
(виробництво 

ортопедичних товарів)

За кошти кредиту 
придбано німецьке 

обладнання для 
виробництва 

компресійного 
трикотажу

Джерело фінансування
Програма НУФ з підтримки 
інвестицій МСП

Сума кредиту 2 600 000 грн.

Термін кредиту 6 років

Стандартна процентна 
ставка

15% річних

Компенсація 50%

Процентна ставка з 
компенсацією

7,5% річних

20 квітня 2018 року 
підписано кредитний 

договір між АБ 
«Кредобанк» та ТОВ 

«СуперМагніт» 
(виробництво сувенірної 

продукції)

За кошти кредиту 
придбано японське 

обладнання для друку 
на сувенірній продукції

Джерело фінансування Власні кошти банку

Сума кредиту 650 000 грн.

Термін кредиту 5 років

Стандартна процентна 
ставка

20% річних

Компенсація 50%

Процентна ставка з 
компенсацією

10% річних
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Розповсюдження програми з компенсації процентних ставок за 
кредитами МСП по областях України

Місцеві органи влади у спільному впровадженні програми зацікавлює доступний 
ресурс та прозора процедура надання компенсації МСП

Підготовка до підписання 
угоди про співробітництво

Підписана угода про 
співробітництво

Програма компенсації 
процентів працює
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Німецько-Український фонд завтра
Місія та стратегічне бачення

Фінансові інструменти Консультаційні інструменти 

• кредитні програми
• кредитні гарантії
• компенсації процентів
• хеджування валютних 

ризиків

• консультаційна 
підтримка банків

• навчання МСП
• консультаційні 

програми МСП
• комунікаційні заходи 

(Ярмарок МСП)

Стратегічне бачення НУФ: національна агенція з розвитку МСП з широким 
спектром інструментів підтримки їх фінансування

Власний капітал, сформований Урядом України, Національним банком та KfW

Місія НУФ:
Збільшення частки інвестиційного 

кредитування МСП

Мікро, малі та середні підприємства

Впровадження програм підтримки МСП через фінансових посередників: 
банки, лізингові компанії, кредитні спілки, фінансові установи 

Широкий спектр інструментів підтримки дозволить задовольнити потреби різних за 
рівнем розвитку банків та підприємств

Національні та 
регіональні 
програми

Міжнародні 
програми
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Дякую за увагу!

Німецько-Український фонд 

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
тел: 380 44 206 59 78 

http://guf.gov.ua
https://www.facebook.com/Німецько-Український-Фонд

http://guf.gov.ua/

