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Цей КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ підготовлений відповідно до Інструкції НБУ № 373 «Про 

затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» від 4 

квітня 2018 року.  

Цей звіт є невід'ємною частиною обов'язкової річної звітності. 
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BNP Paribas «Кращий банк світу для 

сталого фінансування» 2018 року, за 

версією Euromoney.  

 

BNP Paribas — №1 європейський банк у 

списку «Global 100 Most Sustainable 

Corporations», який журнал «Corporate 

Knights» щороку публікує з нагоди 

відкриття Всесвітнього економічного 

форуму в Давосі. 

 

BNP Paribas — кращий роботодавець в 

Європі — 2018 Top Employers Europe.  



BNP PARIBAS В 2018 РОЦІ  
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UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP — ЦЕ БАНК ДЛЯ СВІТУ,  
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ 
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UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP СЬОГОДНІ  
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ: МАНІФЕСТ І НАШ ВНЕСОК 
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Бути банком позитивних змін означає бути відповідальним за майбутнє, вдосконалювати сервіси 

обслуговування клієнтів та одночасно сприяти сталому та рівномірному розвитку. 

У всьому світі співробітники BNP Paribas сприяють розвитку економіки. Вони допомагають приватним особам, 

бізнесу, громадським організаціям та установам досягти успіху у своїх проектах, а також знайти дієві рішення 

конкретних завдань. Працюючи у різних країнах світу, ми дотримуємося місцевого законодавства та культури. 

Корпоративна та соціальна відповідальність, етика, підтримка різноманітності та інклюзії, а також просування 

прав людини — в основі роботи BNP Paribas.  

УКРСИББАНК — як частина Групи BNP Paribas і один з найбільших українських банків також відіграє важливу 

роль у суспільстві. Наша мета бути банком з високими стандартами та позитивно впливати на співробітників, 

клієнтів, суспільство та навколишнє середовище. У першу чергу ми підтримуємо аспекти, на які можемо 

впливати  завдяки координації доступності наших продуктів та послуг, партнерським програмам,  діям 

відповідального роботодавця, прозорій закупівельній політиці, програмам корпоративно-соціальної 

відповідальності, а головне — залучення наших працівників до активної позиції. 

Ми допомагаємо перейти 

на нові джерела енергії — 

до  більш стійкої 

енергетики 

Ми — банк, який сприяє 

різноманітності 

підприємців, надаючи їм 

впевненості в успіху 

Ми — банк, що прагне 

залучити молоде 

покоління до участі у 

прийнятті рішень, які 

визначають майбутнє 

Ми хочемо зробити свій 

внесок у суспільство в 

усіх основних регіонах, 

де працює Група  

  

ПІДПРИЄМЦІ 
ПЕРЕХІД НА НОВІ 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

МОЛОДЬ  
ЛОКАЛЬНІ 

ЕКОСИСТЕМИ 



МАКРОЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНИ 
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Міжнародні резерви, млрд. дол. США   
(станом на 1 січня) 

Економічне зростання в Україні продовжується 

протягом останніх 11 кварталів. Це спричинено 

експортно-орієнтованими секторами, такими як 

сільське господарство. У 2018 році країна зібрала 

найвищий рекордний урожай зернових.  

 

Споживча інфляція різко скоротилася, досягнувши 

9,8%. Поточна фіскальна консолідація допомогла 

зберегти невеликий дефіцит бюджету. 

 

На кінець 2018 року міжнародні резерви України 

перевищили 20 млрд. доларів США  



НАША СТРАТЕГІЯ ТА МОДЕЛЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ 
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МІСІЯ: ми прагнемо зробити фінансове життя наших клієнтів успішним, безпечним і простим. 

 

ВІЗІЯ: як частина  міжнародної фінансової Групи, ми є надійним і авторитетним банком, привабливим і передбачуваним 

фінансовим партнером для відповідальних клієнтів. Ми сприяємо розвитку здорової української економіки завдяки гнучкому та 

зваженому підходу оцінки ризиків.  

 

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ: Стратегічний вибір акціонерів полягає у створенні стійкого універсального банку з 

сильною та диверсифікованою клієнтською базою, що забезпечує надійну підтримку ліквідності, зважену політику щодо 

кредитного ризику, міцну культуру комплаєнс та відповідний коефіцієнт витрат/доходів, формалізований у щорічному бюджеті 

та 3-річному плані розвитку. 

КОРПОРАТИВНІ КЛІЄНТИ ФІНАНСОВІ РИНКИ 

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС 

• Філософія «Єдиного банку» 

• Централізована команда, що обслуговує 
3 сегменти:  

• міжнародні компанії (MNC),  
• локальні корпоративні компанії,  
• агрокомпанії 

• Основна увага приділяється сегменту «Преміум» та СМБ 

• Інноваційні цифрові рішення 

• Трансакційний бізнес 

• Велика і стабільна депозитна база 

• Споживче кредитування 

• Управління ліквідністю та процентним 

ризиком 

• Продаж валюти для корпоративних та 

роздрібних клієнтів 

• Брокерські та депозитарні послуги 



Працюючи у партнерстві з нашими клієнтами (міжнародні корпорації, локальні великі корпорації, агробізнес), ми надаємо повний спектр рішень для 

задоволення їхніх потреб: фінансування, казначейські рішення (FX), управління ліквідністю, управління грошовими коштами, трейдингові рішення та 

структуровані фінанси.  

УКРСИББАНК ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ 
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Know-how до послуг наших клієнтів 

StarAccess локальна платформа е-банкінгу  

Connexis банківська онлайн-платформа доступна 

в 45 країнах, включаючи Україну 

на 18 мовах 

та обслуговує більш ніж 6100 клієнтів 

Host to host SWIFTNet 

у 22 європейських країнах, включаючи Україну 

в 39 країнах світу 

обслуговує 330 + клієнтів 

 

 Наша ідеологія: «Єдиний банк» 

УКРСИББАНК є невід'ємною частиною концепції «Єдиного банку» в рамках Групи BNP Paribas, що відображає нашу здатність супроводжувати 

діяльність корпоративних клієнтів за кордоном, використовуючи міжнародний досвід Групи BNP Paribas (присутність у 73 країнах). Платформа 

«Єдиного банку» надає міжнародним корпораціям бездоганні транскордонні рішення та можливості провідного клієнтського досвіду. «Єдиний банк» 

підтримується спільнотою відданих менеджерів по роботі з клієнтами, які забезпечують високий стандарт обслуговування наших клієнтів. 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2018 

Електронні платіжні системи УКРСИББАНКУ 

Управління готівковими 
коштами  
Ми покладаємося на потужні 
глобальні досягнення у 
поєднанні з безперечним 
локальним досвідом в Україні, 
щоб обслуговувати наших 
корпоративних клієнтів, 
надаючи їм сильні консуль-
тативні та інноваційні, індиві-
дуалізовані рішення, що охоп-
люють всі аспекти управління 
грошовими коштами: місцеві та 
міжнародні платежі, масові 
платежі, операції інкасо, корпо-
ративні картки.  

Торгове фінансування 
Наша франшиза торгового 
фінансування визнана однією з 
трьох найбільших у світі і першою 
в Європі.  
Ми дозволяємо клієнтам 
оптимізувати, забезпечувати та 
фінансувати міжнародні тран-
закції по всьому світу. Ми 
пропонуємо торгівельні товари та 
послуги, включаючи акредитиви 
(експорт, імпорт), документарні 
збори, гарантії. 

Корпоративні депозити 
Ми надаємо широкий спектр 
рішень, щоб допомогти нашим 
клієнтам керувати грошовими 
коштами на кожному етапі, від 
управління ліквідністю до інвести-
ційних рішень для операційної, 
резервної та стратегічної готівки. 

Корпоративне кредитування 
Працюючи у партнерстві з нашими 
клієнтами, ми надаємо оптимальні 
рішення щодо фінансування, у 
тому числі кредитних ліній на 
поповнення оборотного капіталу у 
гривнях та іноземних валютах, 
середньострокового фінансування 
для капітальних витрат. Ми 
допомагаємо нашим клієнтам 
отримувати надійний і послідовний 
доступ до ринку гривні. 
Використовуючи великі балансові 
та фінансові можливості, ми про-
довжуємо надавати свої ресурси 
для обслуговування наших клієн-
тів.  



ФІНАНСОВІ РИНКИ В УКРСИББАНКУ 
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УКРСИББАНК є одним з провідних банків 
України за рівнем іноземної валюти. Ми 
побудували збалансований портфель 
експортерів та імпортерів, що дає нам 
можливість надавати нашим клієнтам найкращі 
тарифи, доступні на ринку, навіть у часи 
турбулентності та волатильності ринку. 

 

 

Ключові експортери: 

- металургійна і 

гірничодобувна 

промисловість  

- виробники 

сільськогосподарської 

продукції  

- трейдери 

сільськогосподарської 

продукції  

- ІТ та комунікації 

- FMCG (товари швидкого обороту) 

- електроніка та побутова техніка  

- продукти захисту 

рослин/насіння/добрива  

- туристичні агентства 

- нафта і палива 

- дистриб'ютори автомобілів  

- виробництво техніки та обладнання  

- фармацевтична промисловість 

Ключові імпортери: 

Продукти та послуги: 

- Виконання заявок на купівлю / продаж іноземної валюти SPOT 

- Конверсія іноземної валюти 

- Валютні операції в режимі реального часу (direct dealing service) 

- Виконання операцій купівлі / продажу за валютними форвардними 

контрактами 

USD, EUR, RUB, CHF, GBP, PLN, CAD, 
JPY, CNY, SEK, DKK, AUD, HUF, TRY 

Наші клієнти можуть також отримати доступ до 

широкої низки валют як для торгівлі у гривні, 

так і конверсійних операцій. 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2018 



УКРСИББАНК ДЛЯ РОЗДРІБНИХ КЛІЄНТІВ 
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Клієнти  

На кінець 2018 року Банк обслуговував 1,9 

млн. клієнтів. Основними сегментами клієнтів 

залишаються «Преміум» і середнього та 

малого бізнесу, які досягли 195 тис. активних 

клієнтів «Преміум» та СМБ (з них 125 тис. з 

сегмента «Преміум»). Частка активних клієнтів 

цих двох цільових сегментів (за винятком 

зростання клієнтів споживчого кредитування) 

продовжує зростати з 12% у 2016 році до 15% 

у 2018 році, і ми ставимо за ціль досягти 20% у 

2020 році. Завдання на 2020 рік — досягти 

показника 154 тис. Преміум-клієнтів. 

Скорочення кількості активних клієнтів 

пов'язане з закриттям відділень у містах 

малого та середнього розміру, а також 

впровадження нових правил Комплаєнс.  
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Стратегія розвитку мережі 

Стратегія розвитку мережі спрямована на 

трансформацію Роздрібний бізнес на найбільш 

привабливий банк на ринку з гарною якістю послуг. 

Менш розрізнена та краще керована мережа 

(присутність у 84 містах порівняно зі 137 у 2015 році) з 

акцентом на ключові великі міста. Покриття мережі у 

містах присутності буде посилено. Ця трансформація 

забезпечує найефективніші відділення та дозволяє 

розвивати бізнес з гарним співвідношенням 

витрати/доходи, зосереджуючись на верхніх 

сегментах малого та середнього бізнесу та приватних 

осіб.  

Кредити 

Кредитна діяльність орієнтована на існуючих 

клієнтів банку та краще обраних зовнішніх клієнтів. 

Банк розширює кредитний портфель, переважно 

фінансуючи клієнтів малого та середнього бізнесу 

в національній валюті (гривнях), а також потреби 

фізичних осіб в продуктами споживчого 

кредитування. Малі пілотні проекти, такі як 

проекти фінансування СМБ агробізнесу, — це 

практика розвитку відносин з надійними клієнтами 

в аграрному секторі.  Оптимізація кредитних 

процесів досягається за рахунок розробки 

автоматизованих інструментів прийняття 

кредитних рішень. Ми також поліпшуємо нашу 

кредитну політику, щоб зберегти хорошу якість при 

наданні нових кредитів. 

  

Депозити 

Залишки депозитів Банку з кінця 2017 року до 

2018 року зросли на 14,5%, при цьому 

стабільна частка національної валюти 

становила 65%. Розвинений транзакційний 

бізнес дозволяє мати високу частку депозитів 

на вимогу – 92%. Ринкова частка банку за 

депозитами на вимогу дещо знизилася з 6,9% 

у грудні 2017 р. до 6,5% у грудні 2018 р.  

Цифрові технології 

Банк докладає багато зусиль для розробки цифрових 

рішень для клієнтів. У вересні 2017 р. запущено новий 

онлайн-банкінг для фізичних осіб (нова 

функціональність та краща зручність використання: 

онлайн-чат, месенджери, віддалені менеджери по 

роботі з клієнтами). Банку вдалося збільшити кількість 

зареєстрованих користувачів зі 150 станом на 

вересень 2017 р. до 530 тис. у грудні 2018 р. 

Банк запустив новий Інтернет-банкінг для малих та 

середніх підприємств у грудні 2018 р. Ми плануємо 

розробити функціональність та вивести з експлуатації 

стару платформу до кінця 2019 року. 

Постійно ведеться робота по вдосконаленню обробки 

даних у інструменті CRM та його поповненню більшою 

кількістю даних про клієнтів. 

Нашою особливою гордістю в інноваційній сфері став 

корпоративний акселератор POPCORP, проведений у 

2018 р. Співпраця банку зі стартапами дала великі 

результати у підвищенні цінності для клієнтів та якості 

послуг. Банк поставив перед собою мету досягти 50% 

продажів у цифровому і віддаленому форматі до кінця 

2020 р. у порівнянні з 27% на сьогодні. 

Карткова стратегія 

Наприкінці 2018 року банк обслуговував 1,8 млн. 

активних карток. Завдяки пожвавленню споживчої 

спроможності користувачів карт і розвитку ринків 

коефіцієнт закупівель до загального обсягу 

збільшився до 27,5% у 2018 році в порівнянні з 

24,0% у 2017 році і продовжить зростати до 38% у 

2021 році.  

Банк планує замінити старі банкомати та 

програмне забезпечення, впровадити нові 

рециркуляційні (recycling) банкомати, які 

покращують досвід клієнтів, знижують вартість 

транспортування та фінансування. 

Ми вже запровадили нові способи оплати, такі як 

безконтактні методи та «гаманці», і маємо плани 

щодо QR-кодів та кредитних виплат.  

  



ПЛАН НА 2020 РІК: БАНК ПОЗИТИВНИХ ЗМІН У СВІТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ 
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• Цифрова трансформація — глибинна 
трансформація, щоб стати омні-канальними  

• Розвиток карткового бізнесу — оновлення 
банкоматів і POS-терміналів, еквайринг, 
револьверні картки  

• Спрощення — E2E, спрощення процесів, усунення 
проблемних моментів для клієнтів 

• «Знай свої дані»  очистити, захистити та 
збалансувати дані 

• Посилення Комплаєнсу — завершення плану 
відновлення, впровадження процесу «Знай свого 
клієнта» 

• Краще місце для роботи 

• Кібербезпека — захист Банку від різних кіберзагроз  

 

Стратегічні програми Еволюція ІТ Орієнтація на клієнта 

Розвиток карткового бізнесу 

Краще місце для роботи 

успішно 

безпечно Знай свої дані 

Комплаєнс 

Спрощення 

Цифрова трансформація 

просто 
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Кібербезпека 

Еволюція ІТ-інфраструктури через набір спеціальних 
програм, спрямованих на: 

• Відновлення управління ІТ, процесами і активами 

• Прискорення розробки, доставки продукції та 
посилання співпраці між бізнесом та ІТ, забезпечуючи 
більш плавну «подорож  клієнтів» (оновлення ІТ, ADMi), 

• Забезпечення стабільного безпечного досвіду клієнтів в 
умовах збільшення кіберзагроз 

• Розробку та управління великими даними: збирати, 
організовувати та поширювати через омні-канали  

• Краще залучення працівників за новими ІТ-стандартами 
робочого місця 

• Трансформація клієнтського досвіду 
знаходиться в центрі нашої стратегії 

• Це досягається впровадженням 
інструментів Дизайн-мислення та 
«Подорожі клієнта», а також 
найкращих практик на основі 
процесів E2E шляхом розвитку NPS 
(задоволення потреб зовнішніх та 
внутрішніх клієнтів) та регулярного 
покриття та контролю за допомогою 
заходів Customer LAB. 

 



ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ: НАША КЛЮЧОВА МЕТА 
(ВИМІРЮВАННЯ: NPS — ПОКАЗНИК ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ) 
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Цінність для наших клієнтів: 

• Бренд, репутація 

• Якість послуг 

• Цінові тарифи 

• Зрозуміло, легко, просто Джерело: GfK 

NPS у ПРЕМІАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ 

В 

середньому 

в Україні 

2018 

NPS у МАСОВОМУ СЕГМЕНТІ 

Survey: “Наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте УКРСИББАНК друзям або родині?” (від 0 to 10) 

Net Promoter Score (NPS)  =   % ПРОМОУТЕРІВ (відповіли 9..10)   -   % ДЕТРАКТОРІВ (відповіли 0…6) 

УКРСИББАНК 

2017 
УКРСИББАНК 

2018 

Measurement 

methodology 

В 

середньому 

в Україні 

2018 

УКРСИББАНК 

2017 
УКРСИББАНК 

2018 



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2018 
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• Високий приріст доходів, досягнутий низько ризикованою діяльністю, дозволив значно підвищити 

прибутковість порівняно з очікуваними показниками 

• Всі бізнес-лінії досягли своїх цілей за ключовими показниками 

• Значних успіхів досягнуто у підвищенні якості активів завдяки високій якості нових кредитів, ефективній 

колекторській діяльності та списанню/продажу 

Примітка: Депозити включають строкові депозити та поточні рахунки 

17%

45%

План Факт

ПРИБУТОК / КАПІТАЛ (ROE)

67%

48%

План Факт

ВИТРАТИ / ДОХОДИ

856

2 788

План Факт

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, 
МЛН.ГРН.

34
41

План Факт

ДЕПОЗИТИ, МЛРД.ГРН.

21
26

План Факт

ХОРОШІ КРЕДИТИ, 
МЛРД.ГРН.

6
(13% від 
активів 
банку)

4 
(7%)

План Факт

ПОГАНІ КРЕДИТИ (NPL), 
МЛРД.ГРН.

+20%

+22%



ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ (Грудень 2018) 
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КАПІТАЛ: 

• Прибуткова діяльність за 2017 і 2018 роки дозволила виплатити дивіденди у розмірі 1 200 млн. гривень  у 2018 

році і мати значний надлишок капіталу на кінець року 

• Результати стрес-тестування НБУ в 2018 році підтверджують стійкість банку 
(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84880327) 

• УКРСИББАНК використовує інструменти капіталу першого і другого рівнів 

 

ЛІКВІДНІСТЬ: 

• Орієнтація на потреби клієнтів та підтримка акціонерів (BNP PARIBAS [60%] та ЄБРР [40%]) забезпечують 

впевненість у достатній ліквідності в нормальних та стресових сценаріях 

• Банк не залежить від фінансування місцевих та міжнародних фінансових установ. База депозитів є стабільною 

та диверсифікованою і складається з: Депозитів корпоративних клієнтів (близько 30% від загального обсягу 

депозитів), СМБ (30%) та фізичних осіб (40%). 

• Банк дотримується інвестиційної політики з низьким ризиком: не планує купувати дочірні компанії або акції та 

продав останню фінансово значущу дочірню компанію (страхову компанію AXA) у першому кварталі 2019 року. 

10%

20,2%

Мінімальні вимоги 
Національного банку 

України

Факт

АДЕКВАТНІСТЬ КАПІТАЛУ 
(Н2)

80%

391%

Мінімальні вимоги 
Національного банку 

України

Факт

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ 
ЛІКВІДНІСТЮ (LCR)



РОБОЧЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

БАЛАНС РОБОЧОГО 

ТА ОСОБИСТОГО 

ЖИТТЯ 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ 

ПРАЦІВНИКІВ  

ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Умови праці  

Життя та здоров'я  

Залучення співробітників  

Зворотній зв'язок та розвиток талантів  

Самореалізація 

КОМФОРТНЕ МІСЦЕ 

ДЛЯ РОБОТИ 

ЛІДЕРСТВО ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ 

БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ 

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ 

ЛЮДИ — НАШ НАЙЦІННІШИЙ АКТИВ 
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Загальна кількість працівників — 5 294 осіб 

93% працівників банку мають вищу освіту. 

Жін. 
75% 

Чол. 
25% 

Гендерний баланс 
співробітників 

Жін. 
57% 

Чол. 
43% 

Гендерний баланс 
менеджменту   

Загальний пакет компенсації працівника 

включає три компоненти: 

• фіксовану компенсацію  

• індивідуальну та / або колективну 

змінну компенсацію 

• вигоди працівникам 

15% 

25% 

44% 

14% 

2% 

Вік працівників 

до 25 

з 26 до 32 

з 33 до 45 

з 45 до 60 

старше 60 

20% 

22% 

9% 
18% 

31% 

Тривалість роботи 

менше 1 року 

з 1 до 3 

з 3,01 до 5 

з 5,01 до 10 

більше 10 



19 ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2018 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Нове рішення для Інтернет та Мобільного банкінгу, розроблене 
в співпраці команди банку та зовнішнього постачальника, було 
впроваджено у 2017 році, та швидко розвивається.  
Дизайн інтерфейсу користувача цього додатку здобув 
міжнародну відзнаку у сфері дизайну Red Dot Award 2018. 
Google Pay та Apple Pay тепер є доступними для клієнтів 
Для підтримки глобального оновлення парку банкоматів, та 
щоб зробити процеси готівкового обслуговування більш 
безпечними, зручними і готовими до інновацій, впроваджено нове 
програмне забезпечення з керування банкоматами.  
У зв’язку із проведеною оцінкою ризику, пов’язаного із 
постачальником програмного забезпечення з обробки карткових 
транзакцій SmartVista,  банком придбані права на програмний код 
продукту з метою його подальшого розвитку власними 
ресурсами.  

“SAP для Банкінгу” як основна банківська система  

Два сучасних Центра обробки даних із постійним тестуванням 

для відновлення після аварійних випадків 

Платформа з керування базами даних від компанії Oracle 

Віртуальна інфраструктура (персональні комп’ютери та 

сервери), засновані на технологіях VMware та Citrix 

Програмне забезпечення та обладнання банкоматів від Diebold-

Nixdorf 

Система керування інформаційною безпекою банку 
розвивається відповідно до зростаючих вимог Національного 
Банку України, BNP Paribas Group та міжнародних стандартів 
(ISO 27000, NIST, PSI DSS, тощо) через Програму кібер-безпеки 
Для гарантування захисту банківських активів та безпеки 
клієнтських операцій застосовуються найкращі ринкові 
методики та засоби (захист від атак на відмову в 
обслуговування DDoS та від зловмисних програм, сканування 
на вразливості, боротьба із шахрайськими операціями та 
керування кібер-інцидентами, тощо). 

 ІТ-процеси постійно вдосконалюються, щоб забезпечити 
надання безперервних та надійних послуг 
Визнані підходи з керування IT-проектами за класичною 
водоспадною та сучасною Agile моделями поєднуються для 
досягнення найкращого часу виведення на ринок нових послуг, 
без погіршення надійності обслуговування клієнтів та 
дотримання регуляторних вимог 
Введено пильне спостереження за архітектурою IT-системи  
для зменшення технологічних та пов’язаних із кібер-безпекою 
ризиків 
Якість даних, керування даними та захист даних 
розглядаються як складові частини проектування IT-систем 
Завдяки гнучкій моделі розробки і впровадження, нестача 
внутрішньої експертизи та ресурсів за необхідності оперативно 
компенсується  через залучення  зовнішніх ресурсів 
Прозорі процеси IT- закупівель побудовані щоб забезпечити 
ефективність витрат та сталий розвиток. 

Промислова побудова IT процесів – як основа надійного та 
прогнозованого партнерства із клієнтами  

Одним із ключових  пріоритетів Банку у відкритому 
цифровому світі, що швидко змінюється, стає кібер-безпека 

Нещодавно впроваджені та поточні IT інновації, спрямовані на 
те, щоб зробити фінансове життя наших клієнтів успішним, 
безпечним та простим 

Надійні технології та складові інфраструктури від провідних 
постачальників на ринку 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

ДВА

Незалежне
тестування /

нагляд/  
тематичний огляд

Визначення та оцінка 
системи внутрішнього 

контролю. 

Контролі 2-го рівня Контрольних 
Функцій 

1В – Команди, які здійснюють контроль
(команди OPC, які виконують ТФН та інші

постійні контролі)

1Б – Ієрархічний рівень: перевірка “чотири ока” , 
управлінський контроль, контроль, що здійснюється 

іншим операційним департаментом

1A – Операційний рівень: самоконтроль при виконанні 
власних процесів, автоматичні контролі

3-а Лінія 
захисту

2-а Лінія 
захисту

1-а Лінія 
захисту

Бізнес та 
Функції 

підтримки
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(Аудит) 

Ризик-Менеджмент є повністю інтегрованою і незалежною контрольною функцією 

 Ризик-Менеджмент є другою лінією захисту діяльності УкрСиббанку з управління 

ризиками 

 Керівник Ризик-Менеджменту звітує перед Наглядовою радою Банку 

 Керівник Ризик-Менеджменту має прямий і незалежний доступ до Наглядової ради 

Ризик-Менеджмент є ключовою 

частиною системи внутрішнього 

контролю УкрСиббанку 

 Ризик-Менеджмент супроводжує 

розвиток Банку з думкою про бізнес 

 Надає швидку, повну та достовірну 

інформацію про профіль ризику Банку 

 Пропонує висококваліфіковану 

експертизу щодо управління ризиками 

для зацікавлених сторін Банку 

 Сприяє прогнозуванню ризиків та 

позиціонуванню Ризик-Менеджменту як 

перспективної спостережної вежі 

 Готує Банк до найвищих очікувань 

регуляторів 
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 Периметр Ризик-Менеджменту охоплює: кредитний ризик та ризик контрагентів, ринковий ризик, ризик 

фінансування та ліквідності, процентний ризик та валютний ризик банківської книги, а також операційний ризик. 

 Ризик-Менеджмент охоплює всі види діяльності Банку 

 Для надання цілісного уявлення щодо профілю ризику Правлінню Банку та Наглядовій раді Банку, Ризик-

Менеджмент координує відповідні контрольні функції для забезпечення відповідної оцінки ризиків, агрегування 

та звітності 

 Ризик-Менеджмент консультує Банк щодо визначення апетиту до ризиків 

 Ризик-Менеджмент в якості об'єктивної «другої пари очей» сприяє тому, що ризики, прийняті Банком, 

узгоджуються з його політикою 

 Ризик-Менеджмент звітує та попереджає Правління Банку щодо статусу ризиків, яким підвергається Банк 
 Ризик-Менеджмент сприяє розвитку та зростанню культури управління ризиками в Банку 

МІСІЇ 

ПОКРИТТЯ 

РИЗИКІВ 

Для задоволення цих очікувань, система управління ризиками сьогодні має 

такі пріоритети: 

 Зосередитися на критичному перегляді системи кредитування, щоб 

зробити її міцною та ефективною 

 Оновити та повністю формалізувати декларацію схильності до ризику та 

систему визначення ризик-апетиту, які будуть охоплювати всі головні ризики, 

яким підвергається Банк.   

 Бути інноваційною та цифровою у всіх напрямках управління ризиками, 

щоб зробити наші процеси (як ІТ, так і операційні) чіткими, ефективними та 

адаптованими до мінливого середовища.  

 Завершити та посилити адаптацію відносно нових сфер управління 

ризиками, таких як: захист даних, корпоративна та соціальна відповідальність, 

контролі операційного ризику у ще не охоплених сферах Банку, комплаєнс-

ризик та інші. 

 Активно поширювати культуру ризиків по Банку та підвищувати рівень 

обізнаності всіх працівників на всіх рівнях діяльності Банку. 
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Функція контролю за дотриманням вимог та 
управління ризиками відповідає за проведення 
видів контролю другого рівня щодо Комплаєнс за 
допомогою Фундаментальних Точок Контролю 
(Fundamental Monitoring Points, FMP) з метою 
забезпечення виконання видів контролю першого 
рівня у ефективний спосіб та із дотриманням  
діючих процедур. FMP відносяться до 
обов’язкових видів контролю, розроблених 
Групою та спрямованих на вирішення головних 
ризиків, що проходять регулярну оцінку та 
належним чином керуються. FMP допомагають 
менеджменту виявляти неефективно 
контрольовані ризики та своєчасно виправляти 
розбіжності. Впродовж 2018 року Функція 
контролю за дотриманням вимог та управління 
ризиками із різною частотою здійснила приблизно 
35 різних FMP, та покрила такі сфери Комплаєнс 
як Захист інтересів клієнтів та Професійна етика, 
Фінансова безпека, в тому числі Протидія 
відмиванню доходів, отриманих злочинним 
шляхом, та Санкції.   

До професійної етики відноситься професійна 
поведінка співробітників Банку: ця сфера 
діяльності забезпечує, що особисті інтереси 
співробітників Банку не переважають над їх 
професійними обов’язками. Ця сфера визначає 
правила професійної поведінки, частину Кодексу 
поведінки, з метою захистити Банк та його 
співробітників від ризиків, пов’язаних із корупцією, 
зловживанням ринком та конфліктом інтересів, 
подарунками та запрошеннями – отриманими та 
запропонованими, зовнішньою господарською 
діяльністю працівників, підпорядкуванням 
близьких родичів. Крім того, кожен співпрацівник 
має право повідомляти через канали 
інформування про неприйнятну поведінку та 
діяльність (Whistleblowing) про порушення 
внутрішніх політик, Кодексу поведінки, 
українського законодавства та іноземних 
постанов. Ці процеси регулюються процедурами 
Групи та українським законодавством.  

Професійна етика 
Комплаєнс-контроль та управління 

ризиками (CCRM) 

Цілісність ринку спрямована на дотримання 
українського та міжнародного законодавства та 
правил за наступними напрямками: обіг 
конфіденційної, значної внутрішньої та 
привілейованої інформації та запобігання 
продажу внутрішньої інформації, операції за 
фінансовими інструментами, правила щодо 
передпродажної та післяпродажної прозорості, 
запобігання та виявлення випадків зловживання 
ринком, виявлення та керування випадками 
конфлікту інтересів, пов’язаних із зацікавленими 
співробітниками та підрозділами. 

Цілісність ринку 

Програма боротьби із хабарництвом та корупцією 
встановлює нульову терпимість до корупції. 
Програму розроблено з метою боротьби із 
випадками корупції, в тому числі хабарництвом, з 
метою отримання особистих переваг за 
допомогою Банку та внутрішньою банківською 
інформацією, а також будь-яким випадком 
корупції, виявленим з боку наших клієнтів або 
контрагентів, які можуть стати відомими 
співробітникам при проведенні банківської або 
фінансової операції. 

Боротьба з хабарництвом та корупцією 

Управління 

1. З метою виконання вимог Постанови НБУ №64 

наприкінці 2018 року створено Комітет 

Комплаєнс Наглядової Ради.  

2. Комітет фінансового моніторингу збирається 

щомісячно 

3. Звітування з питань комплаєнс Наглядовій 

Раді Банку 

4. Звітування з питань фінансового моніторингу 

Правлінню Банку 

5. Керівнику Департаменту Комплаєнс контролю 

надано право вето  

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ КОМПЛАЄНС СПРОЕКТОВАНА З МЕТОЮ ПОКРИТТЯ ВСІХ 
ПИТАНЬ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

PIC спрямований на дотримання наступних правил: 
справедливе ставлення до наших клієнтів у будь-
яких ситуаціях; надання їм таких продуктів та 
послуг, що найкраще відповідають їх потребам та  
є цілком зрозумілими для них; чесно, точно та не 
вводячи в оману інформувати клієнтів щодо 
властивостей, вартості та ризиків продуктів; 
застосовувати чесну та прозору цінову політику; 
справедливо та своєчасно відпрацьовувати скарги 
клієнтів; дотримуватись всіх вимог місцевих 
нормативно-правових постанов.  

Захист інтересів клієнтів (PIC) 

Політики 

дотримання вимог 

Періодичний 

контроль 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj35eT90pfVAhUDOhoKHSYACW8QjRwIBw&url=http://www.protection-des-donnees.fr/en/services/dpo-toolbox/&psig=AFQjCNFht44HrwhbqzvYkX225JQE9crh7g&ust=1500632787777375
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1. Відповідно до вимог місцевого законодавства 

та постанов НБУ з питань Протидії 

відмиванню коштів (AML) належним чином 

виконуються обов’язки фінансового 

моніторингу. 

2. У зв’язку із вимогами Групи BNP Paribas  

впроваджено спеціалізований інструмент 

щодо AML — NetReveal – для виявлення та 

тримання під контролем незвичну діяльність 

клієнтів.  

3. Для розширення контролю над окремими 

ризикованими видами операцій впроваджено 

суворий процес щодо поповнення грошових 

коштів на рахунок.  

4. Здійснюється ретельна перевірка та аналіз 

міжкордонних операцій клієнтів відповідно до 

Постанови НБУ №8. 

5. У зоні особливого контролю із застосуванням 

власних розроблених сценаріїв знаходиться 

діяльність Клієнтів у районах,  що межують з 

тимчасово окупованими територіями на Сході  

Україні, з метою послаблення ризику 

небажаної участі у діяльності, пов’язаної з 

“самопроголошеною владою” на окупованих 

територіях. 

1. Визначення політики Банку Знай свого 

клієнта (Know Your Client, KYC) відповідно до 

місцевого законодавства з питань AML та 

постанови НБУ №417 (правила прийому 

нового співробітника/повторна сертифікація, 

оцінка ризику AML, збір документів/ 

інформації, класифікація рівня фінансової 

безпеки клієнтів, тощо).  

2. Забезпечення перегляду клієнтів на Комітеті з 

електронного затвердження клієнтів (eCAC) 

та Комітеті з затвердження підозрілих клієнтів 

(sCAC) за попередньо визначеними 

критеріями.  

3. Консультації щодо питання Знай свого 

клієнта, надання експертної думки.  

4. Забезпечення впровадження політики щодо 

роботи із публічними діячами (PEP) та 

родичами та особами, близько пов’язаними із 

публічними діячами.  

5. Просування справ щодо публічних діячів 

підвищеного ризику на рівень Групи BNP 

Paribas.  

6. Надання експертної оцінки Комплаєнс по 

цільовим клієнтам до надання позики.  

Фінансова безпека — KYC Фінансова безпека (AML) 

1. Постійний скринінг клієнтів за всіма 

застосовними списками санкцій (OFAC, ООН, 

ЄС, Франція, Україна тощо) з використанням 

інструменту SUN Safewatch.  

2. Фільтрація всіх міжнародних транзакцій за 

усіма застосовними списками санкцій (OFAC, 

ООН, ЄС, Франція, Україна тощо) з 

використанням інструменту SHINE Fircosoft.  

3. Виявлення, аналіз та звітування про можливі 

випадки обходу санкцій та добровільні звіти 

саморозкриття.  

4. Консультативні функції щодо санкцій.  

5. Консультативні функції з КСВ для двох 

галузевих політик (оборона і озброєння, 

ядерна енергетика).  

6. Визначення та адаптація критичних процедур і 

процесів, пов'язаних з санкціями: Глобальна 

політика щодо санкцій та рекомендацій щодо 

санкцій, основні санкційні країни та політика 

щодо резидентів, політика заморожування 

активів тощо. 

Фінансова безпека — Санкції 

НИЗЬКИЙ РИЗИК СЕРЕДНІЙ РИЗИК ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК 
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 Внутрішній Аудит є частиною Генеральної Інспекції, відповідає за періодичний контроль і 

сприяє захисту діяльності і репутації  Банку, виконуючи роль третьої лінії захисту.  

 

 Внутрішній Аудит, відповідно до визначення Міжнародних Стандартів Професійної Практики ІВА 

(Інституту Внутрішніх Аудиторів), “це незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості і 

консультування, що має додавати вартості організації та покращувати її діяльність”.  

 

 Внутрішній Аудит постійно співпрацює з іншими Функціями Контролю (Комплаєнс, Ризик-

менеджмент і Юридичний Департамент) з метою забезпечення координації їх діяльності. Також 

Внутрішній Аудит постійно контактує з регуляторами та зовнішніми аудиторами з професійних питань.  

 

 Внутрішній Аудит здійснює аудиторські перевірки відповідно до багаторічного плану, який 

покриває всі сфери діяльності банку. Внутрішній Аудит може взяти до розгляду будь-який аспект 

діяльності і має вільний доступ до всієї інформації Групи.  

 

 План Аудиту на 2018 рік було визначено на основі результатів Оцінки Ризиків і з врахуванням 

аудиторського циклу і наявних ресурсів. Процес Оцінки Ризиків здійснюється на щорічній основі для 

кожної з Організаційних Одиниць і комбінує оцінку притаманних ризиків і якості GRC (Управління, 

Ризик Менеджмент, Внутрішній Контроль) для визначення залишкового ризику.  

 

 Начальник Департаменту Внутрішнього Аудиту безпосередньо звітує Наглядовій Раді Банку.  
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• Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний 

рейтинг UKRSIBBANK на рівні uaAAA за національною українською шкалою, що 

означає найвищий рівень кредитоспроможності. 

 

• №1 за кількістю реалізованих проектів програми енергоефективності IQ energy 

за данними ЄБРР. 

 

• Operational Excellence Award від  Deutsche Bank  — визнання операційної 

майстерності, що відповідає найвищим стандартам міжнародних розрахунків. 

  

• Mastercard BANK 2018 — PREMIUM COMPETENCIES — визнання кращого сервісу 

для Premium клієнтів в Україні (2016-2018рр). 

 

• Фіналіст Best Loyalty Programme of the Year — Краща програма лояльності року — 

Фінансові послуги та Лояльність без імені за винятковий проект лояльності — 

«Очевигода» від Loyalty Magazine Awards. 

 

• №1 «Овердрафти», Financial Club Awards 2018.  

 

• №1 у рейтингу стійкості банків від фінансового порталу «Минфин». 

 

• ТОР–3 найнадійніших банків України, за версією інвестиційної компанії Dragon 

Capital. 

 

• ТОР-3 найнадійніших українських та іноземних банків України у 2018 році від 

інтернет-видання «Форіншурер». 
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