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ПОСТ-РЕЛІЗ
5 грудня 2018 року у Києві з успіхом пройшла XV Щорічна конференція «Управління доходністю та ризиками
Profit|Risk|2018». Конференція зібрала 110 банкірів та фінансистів для обговорення стратегічних перспектив, пов'язаних
з ризиками, фінансами та технологіями.

Цього року Конференція пройшла у двох паралельних потоках. Потік «Стратегії» був присвячений обміну досвідом у
кращій практиці банків в реалізації стратегії ризик менеджменту та впровадженні МСФО 9, а також обговоренню
перспектив і умов успіху діджиталізаціі у фінансовому секторі. Другий потік «Моделі» був сфокусований на використанні
методів Штучного Інтелекту, Машинного навчання, Нейронних мереж та Bid Data у ризик менеджменті та фінансах.
На відкритті конференції виступив Ігор Будник,
Директор Департаменту управління ризиками НБУ,
Член Керуючого Комітету GARP Ukraine. Його
доповідь буда присвячена основним вимогам
Положення НБУ №64 з розвитку ризик менеджменту
та впливу двох типів культур, які спостерігаються у
банках зараз – «архаїчної» та «модернової» - на
результат впровадження в них стратегії ризик
менеджменту.

«Відмінно, що є майданчик для
формування сильної спільноти
ризик-менеджерів. Це зараз
дуже важливо!»
Віталій Дидишко, FRM,
Директор з ризиків,
Альфа-Банк
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«Зазначу на конференції цікаві
практичні підходи до ризикменеджменту, зокрема до ризикапетиту»
Тарас Кравець,
Фінансовий директор,
Банк Альянс

Після цього Наталія Гуріна, Заступник Голови Правління, Головний
Ризик менеджер Райффайзен Банку Аваль, Тарас Проць, Член
Правління, Головний Ризик Менеджер ОТП Банку та Віталій
Дидишко, FRM, Директор з ризиків Альфа-банку у рамках
Панельної дискусії поділились своїм досвідом в організації ризик
менеджменту, формуванню стратегії ризик менеджменту,
визначенню ризик апетиту та створенню ефективної системи лімітів
у свої банках.

Огляд стану впровадження банками України МСФО 9 зробив Богдан Лукасевич, Директор Департаменту
бухгалтерського обліку НБУ. Зокрема, результати впливу запровадження МСФО 9 на активи банківської системи
України оцінюються у -22.7 млрд грн та -19.5 млрд грн на нерозподілений прибуток. Наприкінці ранкової сесії Потоку
«Стратегії» Михайло Відякин, в.о. Директора Департаменту стратегії та реформування НБУ, зробив огляд основних
вимог перспективного законодавства небанківських фінансових компаній, а Богдан Лукасевич надав своє бачення стану
їх фінансової звітності, вказавши на її поточні недоліки та закликавши до покращення ії якості.
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Перспективам и та умовам успіху діджиталізації у фінансовому секторі України була присвячена друга половина Потоку
«Стратегії».
На її початку Михайло Відякин, в.о. Директора Департаменту стратегії та реформування НБУ, зробив Огляд проектів з
Діджитал Банкінга, які веде НБУ. Зокрема мова йшла про статус проектів Paperless 1.0, BankID, проекту по
впровадженню платформи «електронна гривня» з використанням технології Blockchain, стану СЕП-3 та плани щодо СЕП4 та СЕП-5, перспективи впровадження Директиви ЄС PSD2 та розвитку та регулювання FinTech сектору.
Далі відбулись презентації двох кейсів. Володимир Довгань, директор небанківської фінансової компанії Авентус
Україна (торгова марка CreditPlus, член міжнародної групи Aventus, яка працює у 7 країнах), зробив презентацію по
реалізації он-лайн кредитування. Зокрема Володимир розповів про особливості та складності PDL ринку в Україні, про
процес прийняття кредитних рішень та джерела інформації про боржників, які використовуються компанією, про
характеристики їх скорингової моделі та виявлену залежність дефолту від ряду ризик факторів. Інший кейс був
представлений Станіславом Гонтовим, керівником проекту Hotline.Finance, який був започаткованим одним з лідерів ecommerce в Україні – hotline.ua у 2017 році. Зокрема, Станіслав розповів про досвід, проблеми та перспективи
просування та продажу роздрібних банківських продуктів он-лайн за допомогою маркетплейсів та «цифрову» готовність
банків до онлайн-маркетингу.

Далі Євген Плотиця, Головний Операційний директор FE Credit (В’єтнам), зробив презентацію на тему міфів та викликів,
які пов’язані з діджиталізацією та використанням Штучного Інтелекту у банках. Зокрема, він розповів про ті функції та
завдання, які методи Штучного інтелекту вже виконують у банках, про потреби у даних та про важливість для цього
реінжинірингу бізнес-процесів, та надав рекомендації, як ефективно провести діджиталізацію у банку.
Після цього відбулась Панельна дискусія щодо ключових умов успішної діджитал трансформації банків, у якій прийняли
участь Олег Сорока, Фінансовий директор Райффайзен Банку Аваль, Євген Великанов, Директор IPay.ua, Станіслав
Гонтовий, Керівник проекту Hotline.Finance, та Дмитро Карпенко, Керівник Департаменту інформаційного
забезпечення ПриватБанку. Модератором дискусії був Євген Плотиця.

«Цікаві доповіді учасників ринку з
практичними прикладами.
І дякую за представлену можливість
для нетворкінгу»
Володимир Арсеній,

Директор / Кредитный риск
Moody's ERM Solutions & Services
RiskMatrix Ltd (UK)
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Другий потік «Моделі» був присвячений використанню методів Штучного Інтелекту у ризик менеджменті та фінансах.
Презентації цього потоку носили технічний характер та були детальним оглядом моделей та алгоритмів на
математичному та статистичному рівні.

«Особливість цієї конференції –
можливість вибирати теми та
доповіді між двома паралельними
потоками»
Тетяна Поліщук, Директор
Департаменту ризиків
корпоративних клієнтів, ПУМБ

Відкрив сесію Юрій Половньов, Директор департаменту статистики
та звітності НБУ, який зробив презентацію на тему особливостей
застосування інструментарію Big Data в центральних банках світу та
планів НБУ у цьому напрямку. Денис Осіпенко, який нещодавно
отримав PhD від Центру дослідження кредиту при Бізнес школі
Единбурзького Університету (Великобританія), Головний Ризик
Менеджер Tamga Finance, представив огляд історії розвитку
моделей оцінки кредитних ризиків позичальника, класичного
підходу до кредитного скорингу, про використання нелінійних
моделей, онлайн-кредитування та використання Big Data.

Чи стане психометричний скоринг переворотом в кредитному аналізі – це питання розглядав Михайло Кузьмін,
Інвестиційний консультант, QuinCo (Словаччина), Член Керуючого Комітету, GARP Ukraine. Він зробив світовий огляд
обсягу операцій з використанням психометрики в скорингу, та проаналізував, які параметри з психологічних і
поведінкових рис використовуються в скорингу. Viktor Tchistiakov, FRM, Старший ризик менеджер Rabobank
International (Нідерланди), розповів про побудову скорингової карти методом опорних векторів (VSM) та про його
використання для кредитного скорингу для фермерів.
Приклад ідентифікації клієнта за допомогою біометрії з використанням нейронних мереж представив Дмитро
Карпенко, Керівник Департаменту інформаційного забезпечення ПриватБанку. Андрій Матвійчук, професор та
Директор Наукового парку КНЕУ, зробив огляд основних моделей нейронних мереж та нечіткої логіки та їх застосування
у кредитуванні приватних осіб та СМБ, а також у Комлаєнс. Приклад використання нейронних мереж в прогнозуванні
фінансових індикаторів надав Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заступник Головного Ризик Менеджера
Нафтогаза України, а Роман Семко, Менеджер Проекту EPAM Systems, розповів, як побудувати робо-адвайзер для
Wealth Management. Наприкінці сесії про типові помилки при впровадженні проектів розпізнавання осіб та голосу
клієнтів банку при їх ідентифікації розповів Дмитро Колечко, Член Правління, Головний Ризик Менеджер, VP Bank
(В’єтнам).
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Конференція відбулась за участю Правекс Банку,
Піреус банку та Українсько-Британської Професійної
Асоціації (UUPN). Інформаційні партнери - Об'єднання
фінансових
установ,
Всеукраїнська
асоціація
фінансових компаній, інформаційне агентство Liga.Net
та Фінансовий клуб.

«Конференція, як завжди, була корисною,
багато інтересних тем»
Іван Альмяшев,
Заступник Голови Правління, ТАСКОМБАНК

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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