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ПОСТ-РЕЛІЗ 
 
26 листопада  2019 року у Києві з успіхом пройшла Щорічна Конференція «Управління Комплаєнс ризиками  
Compliance|Risk|2019». Конференція зібрала більше 60 банкірів та фінансистів для обміну досвідом з 
ідентифікації, оцінки та управління комплаєнс ризиком згідно з кращою світовою практикою та 
регуляторними вимогами, зокерма, з Постановою НБУ N64. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Конференція відкрилася панельною дискусією «Корпоративне управління та Комплаєнс ризик». Модератор 
дискусії Надія Мешенко, Начальник управління фінансових та операційних ризиків НБУ, ставила актуальні 
питання щодо цих ризиків, зокрема щодо того, як організувати ефективну взаємодію Наглядової ради банку та 
Комплаєнс служби та які ключові показники Комплаєнс ризику Наглядова рада має контролювати у першу 
чергу. Зокрема, Оксана Волчко, Незалежний член Наглядових рад Укргазбанку та Укрпошти, підкреслила 
важливість досягнення довіри між Наглядовою радою та Комплаєнс службою банку, а  Олена Коробкова, 
Виконавчий директор НАБУ, вказала на важливість організації навчання для Комплаєнс служб банків. Ігор 
Олехов, Партнер фінансової практики CMS Cameron McKenna, нагадав учасникам історію створення Комплаєнс 
функції, яка почалась с прийняття Закону про корупцію за кордоном (FCPA) у 1977 році, та надав поточну 
статистику,  включаючи Індекс Корупції. В’ячеслав Коваль, Спів директор Регіонального відділення GARP в 
Україні, поділився своїми міркуваннями щодо організації взаємодії між Комплаєнс службою, Ризик 
Менеджментом, Фінансовим Моніторингом, Внутрішнім Контролем та Внутрішнім Аудитом.  
 
 

«Сподобався високий, 
професійний рівень 

доповідачів» -  
Дмитро Лучанінов,  
Керівник напрямку  

Комплаєнс,  
ПриватБанк 

«Сподобалися теми, які висвітлювали спікери.  
Цікаво з точки зору обміну best practice серед комерційних банків  та фінансових установ» -  

Ірина Семчук,  
Старший аудитор, НБУ 
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По завершенні панельної дискусії Конференція продовжилася сесією «Інструменти виявлення, оцінки та 
управління Комплаєнс ризиком», на якій провідні банкіри представили свої доповіді. 
 

Про підходи до класифікації та ідентифікації Комплаєнс 
ризику розповіла Людмила Слободяник, Керівник Служби 
Комплаєнс Райффайзен Банку Аваль. Зокрема, вона 
визначила зони Комплаєнс ризику, надала класифікацію 
інцидентів та наслідків цього ризику та окремо зупинилася 
на створенні та підтримці бази інцидентів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь Любові Литовчак, Керівника Служби Комплаєнс 
Піреус Банку, була присвячена безпосередньо  інструментам 
для виявлення, вимірювання та управління Комплаєнс  
ризиком, які використовуються в її банку. Вона надала 
перелік джерел інформації про Комплаєнс ризик, зупинилась 
на обов’язкових та додаткових інструментів виявлення та 
вимірювання Комплаєнс ризику та зробила детальний огляд 
того, як працюють такі інструменти як Самооцінка та Ключові 
Індикатори Комплаєнс ризику (KRIs).  

 

 

 

 

 

Презентація Віри Сердюк, Керівника Служби Комплаєнс 
ПУМБ, висвітлювала складний шлях від оцінки Комплаєнс 
ризику до визначення профілю цього ризику. Вона серед 
іншого пказала рызницю між Комплаєнс ризиком та 
Комплаєнс інцидентом та детально розповіла про оцінку 
Комплаєнс ризику, як її проводити, зокрема, як працює 
Матричний метод оцінки, та як на базі нього визначити 
апетит до Комплаєнс ризику банку.  

 
 
 
 
 
 

«Для КУА тема нова, послухати було 
дуже цікаво і пізнавально» -  

Джемма Заманова, Директор, КУА «ТЕМ» 
 

«Цікавий підбір тем, їх 
актуальність є достатньою. 
Дуже гарна організація!» -  
Юлія Довбах, Начальник відділу 
контролю за дотримання норм 
(комплаєнс), Альтбанк  

 

«Цінні практичні рекомендації» -  
Світлана Звершховська,  
Начальник відділу комплаєнс, 
Сбербанк 
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Далі конференція продовжилася виступом Юрія 
Бондарчука, Керівника Служби Комплаєнс Ідея 
Банку, про підходи до встановлення ризик-
апетиту до Комплаєнс ризику. Зокрема, він 
зупинився на проблемних моментах визначення 
апетиту для Комплаєнс ризику, які пов’язані з 
толерантністю до цього ризику, та надав 
приклади розрахунку ризик апетиту. 
 
Презентації Керівників Комплаєнс служб банків 
викликали багато обговорень і дискусій. 
 
 
 
 

Далі Олександр Мельников, Керівник  управління 
операційними ризиками ПриватБанку, зробив огляд 
практичних аспектів взаємодії Операційного ризику та 
Комплаєнс ризику. Зокрема, він показав зв'язок між цими 
ризиками, оглянувши відповідні їх визначення у Постанові 
НБУ №64 та у документах Безельского комітеті, надавши 
перелік існуючих інструментів з управління операційними 
ризиками  та пояснивши, як можливо використати 
набутий досвід у операційних ризиках для Комплаєнс 
ризику. Їм були надані приклади кількох стрес тестів, 
пов’язаних з ІТ збоєм та внутрішнім шахрайством,  та 
визначенням, який вплив вони можуть мати окремо на 
операційні ризики та комлаєнс ризик.  І далі були їм 
представлені приклади подій операційного ризику (з 
категорій Персонал, Процеси, Системи, Зовнішній Вплив), що призводять до реалізації комплаєнс ризику. 

 
У наступній доповіді «Стрес сценарії та стрес тестування 
Комплаєнс ризику» В’ячеслав Коваль, Спів-директор 
Регіонального відділення GARP в Україні, вказав на місце 
стрес тестування у процесі виявлення та оцінки 
Комплаєнс ризику, зробив огляд моделей оцінки ризику 
згідно з існуючими міжнародними стандартами – а 
саме, Панельна регресійна модель, Підхід з 
використанням розподілу втрат та Підхід  з історичною 
симуляцією, вказав на вимоги та обмеження цих 
моделей та надав приклади розрахунку  стрес сценаріїв 
з використання метода Монте-Карло.   
 

«Управління комплаєнс-ризиком на сьогодні - дуже актуальне питання, ця конференція 
висвітлила найбільш проблемні дотичні зони. Практичні приклади у доповідях, залучення 

досвідчених спікерів до виступу» -  
Катерина Дяченко, Начальник управління операційних ризиків, Промінвестбанк 



4 
 

 
 
На закінчення Конференції представники НБУ, Ольга Кардашевська, Керівник з питань стратегічного 
планування Департаменту стратегії та розвитку, та Наталія Чабанова, Заступник директора департаменту 
виїзних перевірок банків, Начальник управління планування та координації, представили презентацію, в якій 
зробили огляд Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року і окреслити Стратегічні завдання щодо 
управління Комплаєнс ризиком. 

 
 
Після конференції відбулося спілкування учасників в теплій неформальній атмосфері. 
 
Партнери Конференції - Правекс Банк, Піреус банк, Україно-Британська Професійна Асоціація (UUPN) 
Інформаційні Партнери Конференції – Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), Всеукраїнська Асоціація 
Фінансових Компаній (VAFK), Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (UAIB). 
 
Для замовлення матеріалів конференції, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:office@extra-consulting.net
http://www.extra-consulting.net
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.  
 
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). Конференція з 
управління Комплаєнс ризиком стала п’ятою конференцією. Консультанти компанії з успіхом виконали ряд 
консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, країн 
Західних Балкан та Східного Партнерства 

 


