МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ (ВІДЕО + ПРЕЗЕНТАЦІЇ)
1 грудня 2021 у Києві з успіхом відбулась XVIII Щорічна Конференція «Управління доходністю та
ризиками Profit|Risk|2021». Вона зібрала більше 140 учасників – керівників НБУ, членів Наглядових рад
та керівників та менеджерів з управління ризиками, фінансів, внутрішнього аудиту банків та
небанківських фінансових установ.
Її основними темами були:
• Які тенденції у прибутковості та ризиках фінансового сектору?
• Які загрози для фін сектора існують у 2022-2023 роках?
• Як буде впроваджуватись ICAAP?
• Що змінилося у впливі кризи COVID-19 на Кредитний цикл?
Проф.Едвард Альтман (Edward I. Altman), всесвітньо відомий розробник моделі прогнозування
банкрутства компаній Z-Score, знову виступив на нашій Конференції! Його доповідь про вплив кризи
COVID-19 на Кредитний цикл разом з питаннями та відповідями тривала майже півтори години!
Ось відгуки її учасників:
• «Завжди дуже цікаво і приємно виступати на ваших конференціях, збирається дуже
професійна аудиторія», Сергій Ніколайчук, Заступник Голови, НБУ
• «Теми і спікери освітили актуальні проблеми дуже точно. Для мене одна з найкорисніших
конференцій» – Анатолій Максюта, Член Наглядової Ради, ТасКомБанк
• «Цікаво, динамічно, інформативно» - Володимир Шевченко, Член Наглядової Ради, Айбокс
Банк
•
«Спікери, актуальність та своєчасність тем, практичний досвід» - Андрій Назаренко,
Начальник управління ризиків, АП Банк
• «Повне освітлення питання, можливість дискутувати та висловлювати свою думку, робоча
позитивна атмосфера конференції», Тетяна Луканова, Заступник директора Фінансового
департаменту, Банк Восток
• «Дуже професійні спікери, яки щиро ділилися своїм практичним досвідом» - Ганна Мех,
Директор Департаменту внутрішнього аудиту, ПУМБ
• «Сподобались інсайди щодо моделей, які використовуються іншими банками, а також
виступ проф. Едварда Альтмана», Назар Одинаєв, Керівник проекту Офісу з управління
ризиками, Укрзалізниця
• «Прикладні рекомендації від представників комерційних банків», Ігор Тимчишин. Начальник
Управління фінансових ризиків, Банк Львів
Умови отримання матеріалів та їх зміст, будь ласка, дивіться на наступних сторінках…
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Конференція пройшла у форматі онлайн та офлайн. Робочі мови – частина виступів українською,
частина – російською. Для англомовних спікерів був синхронний переклад на українську.
Дякуємо всім нашим спікерам, учасникам та Партнерам Конференції:
• Партнери Конференції – Правекс Банк, Піреус Банк, UUPN.
• Інформаційні Партнери – НАБУ, ВАФК, УАІБ.
Для тих, хто не мав можливості взяти участь у Конференції, пропонуємо замовити її комплект
матеріалів, у який входить:
• презентації (у форматі pdf),
• окремі повні відеозаписи виступів усіх спікерів (у форматі mp4) – укр./рос. мовою.
Бонус! Також у комплект матеріалів входить відеозапис виступу проф. Едварда Альтмана (США) на
англійській мові разом з його статтею по цій темі (англ.).
Вартість Комплекту:
для резидентів України (грн)
для нерезидентів України (EUR)

Для учасників Конференції
5950
200

Хто не брав участь у Конференції
9950
350

Тут подивіться частини окремих виступів (YouTube)…
https://youtube.com/playlist?list=PL5CHWYKZsRHX03PWgxEqR-VnJxt565HRS
Для замовлення матеріалів, будь ласка, надішліть нам листа на e-mail: office@extra-consulting.net
На наступних сторінках надано зміст матеріалів Конференції.
Контакти: компанія Екстра Консалтинг, тел.: +38 (099) 741 95 73, e-mail: office@extra-consulting.net

Про організатора
Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів,
конференцій та консалтингу, який вже понад 20 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. Додатково до семінарів, компанія проводить п'ять
конференцій на рік: з управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими
ризиками та ризиком ліквідності, комплаєнс ризиком та з управління доходності та
ризиками. 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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ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мова
файлу
презента
ції

Мова
виступу
на
відео1

UA

UA

Час
виступу
на відео
(годин:
хвилин)
00:53

немає

UA

01:02

Презентація: Регуляторні вимоги щодо впровадження ICAAP
• Первін Дадашова, FRM, Директор Департаменту фінансової
стабільності, НБУ

UA

UA

01:09

Презентація: Досвід впровадження ICAAP у Кредобанку (група
PKO)
• Мар’яна Мазепа-Сидор, Директор Департаменту контролю та
операційного ризику, Кредобанк
• Юрій Табін, Керівник з питань методології та управління
фінансовими ризиками, Кредобанк

UA

UA

00:37

Презентація: Досвід впровадження ICAAP у Райффайзен Банку
• Юлія Савуляк, Керівник Інтегрованого ризик менеджменту,
Райффайзен Банк
• Олексій Назаров, Начальник Управління ринкових ризиків та
ризиків фінансових інститутів, Райффайзен Банк

UA

UA

00:31

Панельна дискусія щодо впровадження ICААР:
Спікери:
• Первін Дадашова, FRM, Директор Департаменту фінансової
стабільності, НБУ
• Юлія Савуляк, Керівник Інтегрованого ризик менеджменту,
Райффайзен Банк
• Олексій Назаров, Начальник Управління ринкових ризиків та
ризиків фінансових інститутів, Райффайзен Банк
• Мар’яна Мазепа-Сидор, Директор Департаменту контролю та
операційного ризику, Кредобанк
• Юрій Табін, Керівник з питань методології та управління
фінансовими ризиками, Кредобанк

немає

UA

00:31

Назва презентації

Презентація: Тенденції розвитку фінансового сектору України
• Сергій Ніколайчук, Заступник Голови, НБУ
Панельна дискусія CRO банків: Прибутковість, ризики та капітал: Як
визначити баланс?
Спікери:
• Наталія Гуріна, Заступник Голови Правління, Головний Ризик
менеджер, Райффайзен Банк
• Тарас Проць, Член Правління, Головний Ризик Менеджер, ОТП
Банк
• Віталій Ваврищук, Керівник Департаменту макроекономічних
досліджень, ICU (модератор)

повні відеозаписи виступів усіх спікерів – українською (UA) / російською (RU) мовою чи англійською
(EN) мовою (на вибір).
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Презентація: Дизайн сценаріїв для стрес тестування ICAAP та ILAAP
• Дмитро Колечко, Член Правління, Головний Ризик Менеджер,
VP Bank (В’єтнам)

EN

RU

00:46`

Презентація. COVID-19 та Кредитний цикл: Оновлений огляд на
2020/2021 та прогноз.
• Prof Edward Altman, Почесний Професор Фінансів, Stern
School of Business, New York University (США)

EN

UA

01:24

Бонус! Презентація на мові оригиналу (англ). COVID-19 та Кредитний
цикл: Оновлений огляд на 2020/2021 та прогноз.
• Prof Edward Altman, Почесний Професор Фінансів, Stern
School of Business, New York University (США)

EN

EN

01:24

Контакти: компанія Екстра Консалтинг, тел.: +38 (099) 741 95 73, e-mail: office@extra-consulting.net
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