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ПОСТ-РЕЛІЗ 

 
10 грудня 2019 року у Києві відбулась XVI Щорічна Конференція «Управління доходністю та ризиками 
Profit|Risk|2019». Метою Конференції було обговорення стратегічних перспектив вимог до капіталу та 
фінансової стабільності, огляд кращих практик та обмін досвідом по визначенню ризик-апетиту, управлінню 
активами та зобов’язаннями в умовах зниження процентних ставок та впровадженню інновацій та 
інформаційних технологій. Ця конференція вже традиційно завершує рік, збираючи банкірів та фінансистів 
для обговорення стратегічних перспектив, пов'язаних з ризиками, фінансами та технологіями. 
 

 
 
 
 
Віталій Ваврищук, Директор Департаменту фінансової стабільності НБУ, виступив на відкритті Конференції з 
доповіддю на тему «Який рівень капіталу є оптимальним для українських банків?». Він зробив огляд того, 
який цей рівень є у банків в інших країнах, наших сусідах у Східній та Центральній Європі та країнах Східного 
Партнерства, а також у глобальних системно важливих банків, презентував графік НБУ щодо впровадження 

буферів капіталу, які є частиною вимог Базельского 
комітету, та підкреслив ризик-орієнтований підхід, який 
буде застосований регулятором до вимог щодо цих 
буферів: «Два банки, які мають різні профілі ризиків, 
мають працювати з різними вимогами до капіталу». У 
завершенні Віталій зазначив: «Висока рентабельність - 
це те, що відрізняє українські банки від банків у 
розвинутих країнах, де рентабельність капіталу 
сьогодні є досить низкою,тому що дуже у них низька 
процентна маржа, і їм важко працювати в умовах 
низьких або від’ємних відсоткових ставок. Українські 
банки генерують дуже високу віддачу на капітал, і наше 
очікування як регулятора, що цей капітал буде в більшій 
мірі залишатися на балансах банків, а не буде 
розподілятися акціонерами через дивіденди». 

«Сподобалися доповіді про 
матеріали НБУ по 
майбутньому регулюванню 
капіталу та практичні 
прилади з розрахунку ризик-
апетиту»-  
Генадій Качуровський,  
Начальник Управління ризик-
менеджменту,  
МТБ банк 
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В умовах поступового зниження облікової ставки в рамках реалізації Монетарної політики НБУ, зокрема, 
механізму таргетування інфляції,  у банків України виникає новий виклик - зменшення процентної маржі, і це 
стає New Normal Залежно від бізнес-моделі банку ця проблема може привести до значного зменшення 
прибутковості у багатьох банків. Виникають питання: як оцінити обсяг цієї проблеми? які зміни слід вносити в 
бізнес модель банку, в його стратегію сегментації, продуктів та каналів, щоб зменшити негативний вплив 
зменшення процентної маржі на прибутковість банку?   
 
Олег Сорока, Фінансовий директор 
Райффайзен Банку Аваль, та його колега 
Юрій Сорока, Директор департаменту 
контролінгу та інформаційних потоків 
даних, у своєму виступі на цю тему 
проаналізували тенденції скорочення 
відсоткової маржі з поточним його 
значенням серед десяти найбільших банків 
України (що є у діапазоні від 1.6% до 11.2%) 
та з порівнянням його у Східній (5.8%), 
Південно-Східній (3.6%) та Центральній 
Європі (2.2%). Після цього аналізу вони 
запропонували учасникам розглянути 
наступні стратегії для банків:  

• об’єднання банків, що надасть 
переваги масштабу, але має 
враховуватися поточна «важка» 
інфраструктура банків,  

• оптимізація витрат, що є нетривіальним через вже впроваджені скорочення витрат після 2009 року та 
досить адекватне поточне співвідношення витрат до доходів (41.2% для 10 найбільших банків), 

• створення нових екосистем для клієнтів, через створення маркетплейсів, впровадження супутніх 
посередницьких послуг, та найбільше важливої комбінації банківського (ризик менеджмент, KYC) та 
небанківського досвіду (UX). 

• трансформація каналів продажу, хоча з 2013 року кількість відділень банків скоротилося більше ніж у 
двічі,  

• та комбінація цих стратегій.    
 
В рамках впровадження Постанови НБУ № 64 актуальним є тема 
декларації про схильність до ризиків та встановлення ризик 
апетиту банку. Конференція продовжилася Панельною дискусією 
«Інтегральна оцінка ризику та ризик апетит банку», в якій взяли 
участь Надія Мешенко, Начальник управління фінансових та 
операційних ризиків НБУ, Тарас Проць, Член Правління, Головний 
Ризик Менеджер ОТП Банку, Лариса Чернишова, Член Правління 
(з питань управління ризиками) ПриватБанку, та Володимир 
Пономарьов, Директор департаменту ризик – менеджменту 
Укргазбанку. 
  
 
 
 
 
 

«Презентації спікерів, підняття 
та обговорення спірних питань, 

що виникли при трактуванні 
Постанови НБУ 64» -  

Марина Смеляк,  
Начальник управління  
операційних ризиків,  

Укргазбанк  
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«Банк має визначити для себе ризик апетит, який Національній банк і хоче побачити в нього в декларації 
схильності до ризиків, - зазначила у своєму вступному слові модератор Панельної дискусії Надія Мешенко. - 
Цей ризик апетит показує ті види ризиків і ту загальну суму ризиків, які банк готовий та бажає взяти на себе 
для того, щоб досягти свої стратегічних цілей». Надія також представила визначення для здатності прийняти 

ризики, ризик апетиту, толерантності до ризиків, 
цілей ризику та лімітів ризику у контексті до капіталу 
банку, його стратегічних цілей, планами та 
показниками бізнесу та контролями та 
повноваженнями на рівні процесів банку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У своєму виступі Тарас Проць дав своє бачення терміну «толерантність до ризику», визначивши її як 
можливість банку відхилятися від тих показників, як закладені, себто, як толерантність до перевищення 
ризик апетит. Тарас представив також Risk Heat Map як структуроване відображення профілю ризику, а саме 
фактичного ризик апетиту/ліміту ризику в розрізі видів 
ризику та змін профілю з плином часу, та стрес 
тестування та план відновлення діяльності, 
підкресливши, що допустимий рівень ризику повинен 
включати управлінські буфери капіталу, які дозволять 
банку протистояти несприятливим сценаріям 
макроекономічних стресів без порушення вимог до 
достатності (адекватності) капіталу. 
 
 
 

 
 
 

«Обговорення та освітлення тем з 
інтегральної оцінки ризику та ризик-
апетиту банків» - 
Андрій Болгар, Заступник начальника 
управління контролю ризиків,  
Банк Альянс 
 

«Інтегральна оцінка ризику, формат 
панельних дискусій, конференц холл, 

зручне розташування» -  
Ольга Даниленко,Начальник 

управління банківських ризиків, ПІБ 
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Лариса Чернишова у своєму виступу зазначила: «На сьогоднішній день я прийшла до висновку, що кожний 
банк має для себе сформулювати, формалізувати і довести до усіх співробітників банку про прийнятний для 

банку рівень ризик апетиту. Але якими показниками 
для цього користуватися – це рішення лежить у 
плоскості корпоративного управління і залежить від 
стратегії та бізнес моделі кожного банку. Головне, щоб 
ці інструменти на залишились у вас формальнім 
документом, який лежить у вас на столі, але щоб це був 
інструмент, який допомагає управляти ризиками».  
 
 
 

 
Володимир Пономарьов розповів про процес бюджетування ризиків, який вони започаткували у банку три 
роки тому. На цей рік цей процес включає Декларацію схильності до ризиків, Стратегію та оперативний план 
щодо Непрацюючих активів, Програму фінансування/ фондування з точки зору ризику ліквідності, а також 
Кредитна політика, а в 2020 році банк планує доповнити цей пакет документі планом відновлення діяльності 
та впровадженням стрес тестування та бек тестування. Найголовніший урок є в тому. Що ці документи мають 
бути інтегровані в щоденну роботу банку і в бюджетний процес, і дуже важливим є налагодження і наявність 
обміну інформацією між вертикаллю CRO і вертикаллю CFO. Наприкінці свого вступу Володимир презентував 
наступні виклики макросередовища на горизонти до 2022, зокрема 

1. Кардинальна зміна підходу до оцінки адекватності капіталу, 
2. Курсові коливання, що включає зниження рентабельності експортерів та складності хеджування 

валютного ризику експортерами/імпортерами, 
3. Процентна політика щодо валютних пасивів, що включає обмеження кредитування внаслідок 

ревальвації гривні та обмеження можливості вкладення в валютні ОВДП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Актуальність розглянутих тем» -  
Ірина Віноградова,  

Заступник директора департаменту ризиків,  
Банк Універсальний  
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Інновації в управлінні доходністю та ризиками були темою наступною сесії Конференції. Визначений НБУ 
напрям розвитку практики управління банківськими ризиками вимагає від банків звертати увагу на взаємодію 
індивідуальних ризиків та проведення оцінювання її наслідків. Basel 3 пропонує використовувати концепцію 

Wrong Way Risk (WWR) для забезпечення повноти 
оцінки ризиків банку, зокрема, у частині взаємодії 
ринкового і кредитного ризиків. Огляд моделі 
WWR та приклади її використання презентував  
Ярослав Невмержицький, FRM, ERP, CFA, 
Головний Ризик Менеджер компанії 
U.Commodities. 

 
 

Банки витрачають величезні бюджети для 
залучення нових клієнтів. Відтік клієнтів 
призводить до недоотриманого прибутку або 
навіть збитків з урахуванням витрат на залучення. 
Своєчасний прогноз відтоку клієнтів з 
ідентифікацією причини дозволяє сформувати 
план дій, який може запобігти цьому відтоку. 
Огляд підходів до прогнозування відтоку клієнтів 
банку (Churn prediction) зробив Кирило Юрченко, 
FRM, Архітектор Data Science, Global Logic.  
 
 
 
 
 
Існує безліч методів побудови систем оцінки кредитних ризиків. Однак, останнім часом у зв'язку зі 
збільшенням обсягів даних більшої популярності набувають методи Машинного Навчання (Machine Learning), 
як, наприклад, Нейронні Мережі, Метод Випадкових Дерев, Бустінг. Хоча традиційний підхід до розробки 

скорингових карт на основі Логістичної Регресії, 
яка є підвидом лінійних моделей, є галузевим 
стандартом, проте, Нелінійні методи Машинного 
Навчання дозволяють збільшити точність 
прогнозування показників. Огляд та порівняння 
моделей Машинного Навчання (Machine 
Learning) для он-лайн кредитування зробив 
Денис Осіпенко, PhD, Головний Ризик 
Менеджер компанії Tamga Finance. 
 
 
 
 

«Спікери, актуальність та практична 
направленість тем» -  

Андрій Назаренко 
Заступник начальника управління ризиків,  

Агропросперіс Банк  
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В Україні на порядку денному стоїть зняття мораторію на продаж землі с/г призначення та створення 
сучасного ринку землі. Які наслідки та ризики для банків і їх портфелів можуть виникнути через зняття 
мораторію на продаж землі? Як це може вплинути на платоспроможність аграріїв? Чи повинні банки 
коригувати свої стратегії в Agri напередодні істотної зміни правил гри на агроринку? Відповідям на ці питання  
була присвячена Панельна дискусія «Зняття мораторію на продаж землі: можливості та ризики для банків 
та аграріїв»,  в якій взяли участь Руслан Співак, Директор Корпоративного бізнесу Райффайзен Банку Аваль 
(модератор), Олексій Шклярук, Член Правління, Головний Ризик Менеджер  Агропросперіс Банку, Дмитро 
Яблоновський, Заступник директора Центра економічної стратегії, та Микола Волков, Експерт з агросектору 
Райффайзен Банку Аваль. 
 
Руслан Співак зробив наступні підсумки 
обговорення: 
• На першому етапі не очікується велика кількість 

угод, при прогнозному сценарії «10% власників 
продають свою землю відразу» банківський 
сектор готовий підтримати цей обсяг. 

• Бачимо погіршення фінансового стану агро 
клієнтів, зниження ROE, закредитованість, 
погодні ризики – все це грає в мінус. 

• Дрібні фермери досі є “not bankable”, тому 
необхідно розробити інструментарій доступу до 
фінансів для цієї категорії. 

• Державні програми повинні бути ефективними, 
прозорими і достатніми в обсягах, необхідно 
впровадити агрострахування. 

• Процедура судового розгляду - все ще не сприятлива для банків і не зрозуміла для іноземних гравців, 
•  Інфраструктура: реєстри, нотаріуси вимагають істотних процедурних доробок, інакше оформлення по 2 

га просто паралізує процес. 
• Ніякого фінансування на основі активів (asset based financing), оскільки 2008 рік ніхто повторювати не 

збирається. 
• Ціна на ринку поки формується, виходячи з орієнтирів «чорного ринку», але може мати істотну 

диференціацію на початковому етапі, з огляду на це спостерігаються спекулятивний підігрів. 
• «Зривні» технології (Disruptive technologies) та AgTech зроблять величезний вплив на ринок і на ціну. 

«Блок про землю – дуже 
цікавий та актуальний» - 
Сергій Кучерук, Директор 

департаменту управління 
активами та  

зобов’язаннями,  
Креді Агріколь Банк 
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Учасники Конференції з великою зацікавленістю зустріли надзвичайно актуальні презентації спікерів і жваво 
обговорювали теми у кулуарах. 
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По закінченні Конференції відбулося спілкування учасників в неформальній атмосфері фуршету. 
 
Пропонуємо продивитися фотозвіт - як усе було! 
 
Партнери Конференції - Правекс Банк, Піреус банк, Україно-Британська Професійна Асоціація (UUPN) 
Інформаційні Партнери Конференції – Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), Всеукраїнська Асоціація 
Фінансових Компаній (ВАФК), Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ). 
 
Якщо у Вас не було можливості взяти участь у Конференції, пропонуємо замовити її матеріалів конференції. 
Для цього, будь ласка, звертайтеся до організатора Конференції компанії «Екстра Консалтинг» за тел +38 
(044) 227 81 73 або e-mail: office@extra-consulting.net, веб сайт компанії www.extra-consulting.net 
 
 
 
Про організатора 

 

 

Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів, 
конференцій та консалтингу, яка вже 19 років реалізує свою місію в поширенні серед банків та 
фінансових компаній України та СНД найкращої світової практики менеджменту та сучасних 
інформаційних технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію 
завдяки комбінації досвіду українських та міжнародних консультантів, фокусуючись на ризик 
менеджменті та провівши вже більш ніж 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, 
основна частина яких - представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить п'ять 
конференцій на рік: з управління операційними ризиками (березень), кредитним ризиком (червень), 
ринковими ризиками та ризиком ліквідності (жовтень), комплаєнс ризиком (листопад) та з 
управління доходності та ризиками (грудень). Консультанти компанії з успіхом виконали ряд 
консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, 
В’єтнаму, країн Західних Балкан та Східного Партнерства. 
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