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ПОСТ-РЕЛІЗ 
 
11 червня 2019 року у Києві з успіхом пройшла XIV Щорічна конференція «Управління ризиками кредитування 
Credit|Risk|2019». Конференція зібрала 130 банкірів та фінансистів для обговорення поточних тенденцій, інновацій, 
кращих практик в управлінні ризиками кредитування МСБ і роздрібних клієнтів, в ефективному погашенні проблемних 
кредитів та в використанні сучасних інформаційних технологій в цих областях. 
 

 
 
На відкритті конференції виступив Simone Raudino, PhD, Секторальний Менеджер з Економічного, Торгового і 
Фінансового Співробітництва, Делегація ЄС в Україні. Його доповідь була присвячена ролі міжнародних фінансових 
установ у забезпеченні ліквідності та кредитування. 
 
Про основні виклики для фінансової стабільності та 
відновлення кредитування в Україні розповів Віталій 
Ваврищук, Директор Департаменту фінансової стабільності 
НБУ. 
 
Дуже цікавий доклад був у Лариси Чернишової, членкині 
Правління та CRO в ПриватБанку. Після націоналізації 
ПриватБанк знаходиться в процесі трансформації. Вона 
розказала, що було і що змінилося в банку в області 
кредитування та управління кредитними ризиками 
роздробу, МСБ, корпоративними клієнтами, які помилки 
були виправлені, яка практика, що була до націоналізації, 
підтвердила свою життєздатність і інноваційність, була 
збережена і розвивається. 
 
Далі Конференція проходила у двох паралельних потоках.  Один з них був присвячений обміну досвідом в кредитуванні 
малого і середнього бізнесу. Другий потік був сфокусований на тенденціях та інновації управлінні ризиками роздрібного 
кредитування.   
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Для успішного кредитування фізичних осіб потрібні 
величезні зусилля, спрямовані на досягнення високої 
операційної ефективності, які підтримуються сучасними 
підходами в галузі управління ризиками, розуміння досвіду 
користувачів та вдосконалених інформаційних технологій. 
Олег Пахомов, Заступник Голови правління - Директор з 
роздрібного бізнесу банку «Кредит Дніпро», поділився 
своїм досвідом щодо основних проблем бізнес-моделі, 
управління ризиками та необхідних технологій роздрібної 
кредитної фабрики. 
 
 
 
 

 
Після цього Андрій Глеватський, Директор департаменту 
роздрібних ризиків та коллекшн Райффайзен Банку Аваль, 
зробив детальний огляд останніх інновацій банку в 
управлінні кредитними ризиками. Він розповів про 
використання моделей мобільних операторів Vodafone та 
Київстар для визначення кредитного ризику та 
сегментації клієнтів за рівнем доходів. Також він 
розглянув результати роботи з «брудними» даними для 
поведінкової моделі скорингу для кредитного бюро. 
Нарешті, він відзвітував про використання моделі оцінки 
ризику клієнта для виконання завдань з фінансового 
моніторингу. 
 
 
 
Анатолій Авксєнтьєв, Регіональний Директор ЄБРР з фінансування та розвитку МСБ у Східній Європі та Кавказі, 
розповів про різні форми допомоги, які ЄБРР пропонує для малого та середнього бізнесу, зокрема про пряме 
кредитування. Пряме кредитування МСБ з боку міжнародних фінансових організацій не є типовим і вимагає глибокого 
оновлення інституційного потенціалу позичальника. Цей процес складний і тягне за собою високі операційні витрати, 
однак у ЄБРР є кошти для підтримки МСБ зі стратегічним баченням свого майбутнього. В результаті такі МСБ стають 
добре керованими, конкурентоспроможними і привабливими для інвесторів. 
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Який профіль ризику і особливості в оцінці кредитних ризиків у сегменту МСБ і його основних підсегментах? Які 
використовуються сигнали раннього оповіщення по таким клієнтам? Які можна зробити основні висновки по роботі з 
ними за останні кілька років? Віталій Дидишко, Член правління та Головний Директор з ризиків Альфа-Банку, 
представив свою думку з цих питань. 
 

Ioannis Stamatopoulos, старший директор RiskMatrix, Moody's 
ERM, поділився своїм досвідом щодо оцінки 
кредитоспроможності корпоративних зобов'язань та 
спеціалізованого кредитування. Він зробив огляд основних 
тенденцій та викликів у моделюванні, даних та автоматизації, 
що представляють підхід та методики для моделювання 
кредитного ризику в портфелях з низьким рівнем дефолту.  

 

 

 

 

Один із способів залишатися конкурентоспроможними в 
нинішніх умов - запропонувати індивідуальні та гнучкі 
продукти. Rabobank, світовий лідер в 
сільськогосподарських кредитах, дотримується гнучкого 
(agile) принципу співпраці з клієнтами. Кредитна лінія 
«Все-в-Одному», яка пропонує величезну гнучкість в 
налаштуванні і зручність використання для клієнтів, в 
даний час являє 95% бізнесу з кредитування сільського 
господарства Rabobank в Австралії і Новій Зеландії. Як 
правило, найпривабливіші і прості продукти для клієнтів 
призводять до найскладніших зусиллям по їх 
структурування та моделювання для банку. Про це 
розповів Віктор Чістяков, старший ризик менеджер 
Rabobank International (Нідерланди). 

 
 
 



4 
 

Дуже цікавою і змістовною була Панельна дискусія «Тенденції та інновації в управлінні проблемними кредитами», в якій 
прийняли участь Ігор Будник, Директор Департаменту управління ризиками НБУ, Член Керуючого Комітету GARP 
Ukraine,  Тарас Проць, Член Правління, Головний Ризик Менеджер ОТП Банку, Артур Атанов, Член Правління, 
Директор зі стягнення кредитів Укрсоцбанку / Альфа банку та Ігор Олехов, Партнер з фінансової практики CMS Cameron 
McKenna Nabarro Olswang, та Співголова Комітету з питань банківських та фінансових послуг Американської 
торговельної палати в Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Партнер Конференції з Ризик Аналітики - Moody's Analytics (UK).  
Партнери Конференції - Правекс Банк, Піреус банк, Україно-Британська Професійна Асоціація (UUPN), компанія 
RiskTools.   
Інформаційні Партнери Конференції – Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), Асоціація Фінансових Інституцій 
(AFI), Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній, Українська Асоціація Платіжних Систем, Українська Асоціація 
Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), компанія YouСontrol.  
 

 
 
Для замовлення матеріалів конференції, будь ласка, звертайтеся до організатора Конференції компанії «Екстра 
Консалтинг» за тел (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 банківських семінарів, 
конференцій та консалтингу, яка вже 18 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, провівши вже близько 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, 
основна частина яких - представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить чотири 
конференції на рік - з управління операційними ризиками (лютий), роздрібними ризиками (червень), ринковими 
ризиками та ризиком ліквідності (жовтень) та управлінню доходністю та ризиками (грудень). Консультанти 
компанії з успіхом виконали ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, 
Киргизстану, Таджикистану, країн Західних Балкан та Східного Партнерства 
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