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Шановні клієнти та партнери!

З початку 2020-го року ми переживаємо довготривалу 
та тяжку кризу в галузі охорони здоров’я, результатом 
якої є економічні потрясіння. Ця криза стала для нас пе-
ревіркою та змусила адаптуватись до нових умов. Голов-
ними пріоритетами для нас були і є підтримка клієнтів 
у боротьбі із наслідками кризи, продовження діяльності 
та надання послуг клієнтам із забезпеченням захисту 
співробітників на їх робочих місцях.

Крім того, відбулося зменшення відсоткової ставки у та-
кому масштабі, що спостерігається нечасто. Це вплинуло 
на результати діяльності банку. Утім, завдяки своїм силь-
ним показникам достатності капіталу й ліквідності та 
рентабельності власного капіталу банк продемонстрував 
свою стійкість.

У 2020-му році банк відзначив своє тридцятиріч-
чя, а цього року п’ятнадцять років присутності Групи 
BNP Paribas в Україні. BNP Paribas — як головний акціо-
нер UKRSIBBANK та провідна європейська банківська Гру-
па бере активну участь у розвитку діяльності в Україні 
та, як і раніше, буде ділитися експертизою для надання 
клієнтам високоякісних послуг у безпечній установі.

Як універсальний банк UKRSIBBANK розвиває стратегію 
з метою представлення поширеного спектру продуктів, 
при цьому зберігаючи гнучкий та виважений ризик- 
орієнтований підхід. Нам вдається поєднувати сильні 
сторони та знання між бізнес-напрямками для надання 
клієнтам найвлучнішого діапазону продуктів — будь це 

гам та рішенням перетворює такі зміни у можливості, 
при цьому сприяючи кращому майбутньому та позитив-
ному впливу на суспільство.

Наприкінці я хочу відзначити відданість та енергію 
команди UKRSIBBANK впродовж років, але зокрема у 
2020-му році, в якому нам довелося звернутися до нових 
форматів роботи та довести їх дієвість та ефективність 
функціонування. Це було ключовим фактором для досяг-
нення нами цільових показників та задоволення потреб 
клієнтів. У цьому зверненні я висловлюю вдячність від 
банку за те, як наші співробітники адаптувалися до кри-
зових форматів роботи. Банк і надалі дотримуватиметься 
мети забезпечення найкращого місця для роботи.

З повагою,
Франсуа Бенароя
Голова Наглядової Ради UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Консолідований звіт про управління — 2020

транснаціональні корпорації, місцеві компанії або фізичні 
особи-підприємці та індивідуальні клієнти. Одна з наших 
ключових цілей — нарощування клієнтської бази та 
збільшення ступеню якості відносин із клієнтами.

Що стосується майбутнього, 2021-й рік принесе нові 
виклики, найбільш нагальний з яких для всіх ключових 
учасників — якомога безпечніший вихід з кризи у га-
лузі охорони здоров’я. Банк як і раніше досягатиме свої 
цілі щодо зростання — залучатиме нових клієнтів та 
надаватиме рішення з кредитування, необхідні нашим 
клієнтам. Ми прагнемо збільшити свою швидкість реа-
гування та ефективність, щоб відповідати на очікування 
клієнтів швидше.

Ми будемо продовжувати цифрову трансформацію — 
з метою безперервного покращення обслуговування 
клієнтів будуть запроваджені нові рішення.

Як банку нам потрібно зберігати силу своїх фінансових 
результатів, а відтак забезпечення задовільної рента-
бельності власного капіталу залишатиметься постійним 
завданням попри стримуючі фактори — зокрема, не-
визначеність внаслідок кризи у галузі охорони здоров’я 
або в умовах низьких ставок. Складовою побудови без-
печного банку також є застосування найкращих методів 
роботи у сфері Комплаєнс.

UKRSIBBANK визначає та розуміє зміни, які стосуються 
наших клієнтів, та завдяки новим високоякісним послу-

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP | КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2020 3



Шановні клієнти та партнери!

Макроекономічний клімат та банківська галузь

Впродовж 2020-го року економіка України продемон-
струвала свою стійкість перед потрясіннями кризи у 
галузі охорони здоров’я. ВВП зменшився на -4,0%, цей 
показник є меншим, ніж прогнозований завдяки під-
тримці споживчого попиту. Рівень інфляції зменшився 
приблизно на 2,6% у середньому у порівнянні з 2019-м 
роком та досягнув показника 5% у річному обчислен-
ні. Внаслідок нижчого рівня інфляції базова відсоткова 
ставка зазнавала поступового зменшення впродовж 
року з 13,5% у січні до остаточного показника на рівні 
6% у грудні 2020-го року. Курс гривні по відношенню до 
долара США залишався відносно стабільним у діапазоні 
24-28 грн/долар США після незначного збільшення на-
прикінці 2019-го року.

Незважаючи на кризу у галузі охорони здоров’я, еконо-
мічний спад та зменшення ставки, у 2020-му році бан-
ківська галузь продемонструвала свою стійкість. Після 
2019-го року, який відзначився рекордними прибутками, 
зменшення прибутку 2020 року склало 29%, проте кіль-
кість неприбуткових банків не збільшилась.

Фінансові результати та комерційний успіх в умовах
кризи в сфері охорони здоров’я та нижчих ставок

Фінансові результати та комерційний успіх в умовах кри-
зи у галузі охорони здоров’я та низьких ставок у 2020-му 
році UKRSIBBANK зафіксував стійкі результати із двознач-
ним показником рентабельності капіталу незважаючи 
на функціонування в умовах нижчої ставки та слабкого 
попиту на позики.

ного банківського обслуговування. На додаток до надання 
значної підтримки економіки або заходів щодо зменшення 
викидів вуглецю, у 2020 році ми продовжували підтриму-
вати свою програму «Жінки у бізнесі», яка заохочує жі-
нок-підприємців в Україні реалізовувати свої проєкти.

Також зазначу, що гордістю UKRSIBBANK є його співробіт-
ники. Тож ми продовжуємо інвестувати у свою програму 
«Найкраще місце для роботи» для просування співробіт-
ників як головної рушійної сили змін та адаптації до нових 
реалій із віддаленим форматом роботи. Наші зусилля були 
належним чином відзначені — на початку 2020-го року 
UKRSIBBANK отримав визнання Top Employer — Кращий 
роботодавець в Європі та Україні та знову підтвердив таке 
визнання вже цього — 2021-го року.

Я дякую всім нашим співробітникам за їх прихильність — 
особливо, впродовж цього важкого року — та нашим клі-
єнтам за їх відданість.

З повагою,
Лоран Дюпуш
Голова Правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group

У сукупності, у зв’язку із економічним сповільненням 
наша діяльність щодо кредитування зазнала незначно-
го зменшення, але до кінця року динаміка споживчого 
кредитування відновилася та досягла рівня, що спосте-
рігався до пандемії. Що стосується депозитів, ми суттєво 
збільшили наші показники на 39% у річному обчисленні 
у зв’язку із рівнем ліквідності на ринку та довіри наших 
клієнтів щодо безпеки банку.

Чистий прибуток склав більш ніж 1,3 млрд грн, а наша 
рентабельність капіталу дорівнює 21%, що підкреслює 
надійність банку

Основні ініціативи

Як у 2020-му році, так і сьогодні головним пріоритетом для 
нас є обслуговування клієнтів. Банк задіяв всі ресурси, 
щоб допомогти клієнтам пережити цю кризу. Ми доводимо 
свою адаптивність та швидкість реагування. Банк опера-
тивно реалізував заходи щодо нових вимог санітарного за-
безпечення через інвестиції у засоби захисту у відділеннях, 
«Кредитних канікул» для середнього та малого бізнесу.

Що стосується цифрових технологій, наші клієнти суттє-
во збільшили рівень користування додатками для здійс-
нення платежів або переказів. Впродовж року ми постій-
но адаптувались до потреб клієнтів та пропонували нові 
функціональні можливості у додатках UKRSIB online та 
UKRSIB business.

Усвідомлюючи очікування суспільства в частині етичних 
норм та соціальної інклюзії, UKRSIBBANK постійно бере 
участь у різних програмах із інтеграцією стратегії позитив-

Консолідований звіт про управління — 2020
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ОРГАНІЗАЦІЯ 
БАНКУ 
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Під час кризи covid-19 та 
введення жорстких карантин-
них заходів для обмеження 
розповсюдження вірусу еко-
номіка України, як і економіки 
інших країн світу, істотно 
постраждала. У другому квар-
талі 2020-го року спостері-

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

галося падіння ВВП на -8%, 
із поступовим відновленням 
впродовж наступних двох 
кварталів завдяки споживчим 
витратам населення. У що-
річному масштабі економіка 
України скоротилася на 4%. 
Водночас, цей показник є 

набагато кращим, ніж про-
гнозований на початку кри-
зи у сфері охорони здоров’я.

Кращі, ніж очікувалися, ста-
тистичні показники були у 
зв’язку із відновленням спо-
живання та сприятливими 

умовами на світових ринках. 
Спостерігалось зміцнення цін 
за основними експортними 
товарами України — кукуру-
дза, пшениця, метал.

ВНЕСОК У ЗРОСТАННЯ ВВП

Очікування уряду

Споживання

Чистий експорт

Інвестиції

ВВП

-4.0%

3.2%3.4%2.5%
2.5%

-9.4%
-6.3%

0.1%

Джерело: Укрстат, UKRSIBBANK  
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН (ІСЦ) У ПОРІВНЯННІ З КЛЮЧОВОЮ ОБЛІКОВОЮ СТАВКОЮ, %

КУРС ОБМІНУ ДОЛАРУ США ДО ГРИВНІ

Джерело: Укрстат, УКРСИББАНК

Джерело: НБУ

Key Rate

CPI

Пік інфляції перевищив 60% 
в квітні 2015 року

Введення 
режиму 

регулювання 
інфляції 

січень 2016

Кінець 2020
ІСЦ 5,0%

Ключова ставка 6%

Режим валютного
регулювання був 
запроваджений
до 2016-го року

Щомісячна середня ставка

У 2020-му році інфляція спо-
живчих цін стабілізувалась 
на рівні 5% у річному обчис-
ленні та другий рік поспіль 
зберігалася у межах цільо-
вого діапазону НБУ. В умовах 
стабільної інфляції ключова 
ставка НБУ зменшилася з 
13,5% на початку 2020-го року 
до 6% наприкінці 2020-го року.
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МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ, МЛРД ДОЛАРІВ США

Джерело: НБУ

Червень 2020: кредитний 
транш від МВФ у розмірі 

2,1 млрд дол. США

Валові резерви 
28,8 млрд дол. США

БАЛАНС ПЛАТЕЖІВ (ТТМ ДО ГРУДНЯ 2020), МЛРД ДОЛАРІВ США

Джерело: НБУ, TTM = Звітній період за 12 місяців

Кошти МФВ у розмірі 
11,0 млрд дол. США Чисті резерви у розмірі 

17,8 млрд дол. США

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

2.0

Місяці імпорту (RHS)

Фінансовий рахунок 
(за мінусом МВФ)

Поточний платіжний баланс

Сукупний баланс

Чисте фінансування від МВФ

У 2020-му році спостеріга-
лося стрімке зростання по-
точного платіжного балансу 
України, головним чином 
завдяки товарам не пов’я-
заним з енергетичною си-
ровиною, низьким цінам на 
енергоносії та відновленню 
грошових переказів осіб, що 
працюють за кордоном. 
У 2020-му році спостері-
галося зростання пози-
тивного сальдо поточного 
платіжного балансу країни 
до рекордного показника 
на рівні 6,6 млрд дол. США 
після дефіциту у розмірі 
3,4 млрд дол. США роком 
раніше.

Разом з цим у 2021-му році 
очікується ймовірне повер-
нення певних статей доходу 
на тлі відновлення туризму та 
стабілізації цін на енергоносії.
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BNP Paribas — європейський лідер на світо-
вому ринку банківських та фінансових по-
слуг із майже 200-річною історією.

У 2020-му році міжнародне фінансове ви-
дання Euromoney визнало BNP Paribas 
«Кращим світовим банком для корпора-
тивного бізнесу» та «Найкращим банком 
у світі з фінансової інклюзії».

У 2020-му році сьомий рік поспіль 
BNP Paribas — Top Employer — Кращий 
роботодавець у Європі із проходженням 
сертифікації у семи країнах: Бельгії, Франції, 
Італії, Люксембурзі, Польщі, Україні та Ту-
реччині.

У 2020-му році BNP Paribas — №1 Фран-
цузький банк та №3 у світі у списку «100 
глобальних найбільш стійких корпорацій» 
за підсумками рейтингу видання Corporate 
Knights.

BNP PARIBAS 
У 2020 РОЦІ
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КРАЇНИ ПРИСУТНОСТІ BNP PARIBAS

співробітників
у Північній Америці

співробітників
у Люксембурзі

співробітників
в Європі (за винятком чотирьох внутрішніх ринків*)

співробітників
у Бельгії

співробітників
у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

співробітників
на Близькому Сході

співробітників
в Африці

співробітників
в Італії

співробітників
у Франції

cпівробітників
у Південній Америці

КРАЇНИ ПРИСУТНОСТІ BNP PARIBAS

193 319
співробітників

68
країн

44,3
млрд євро
доходу

7,1
млрд євро
чистого доходу

UKRSIBBANK Є ЧАСТИНОЮ ПРОВІДНОЇ
МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ BNP PARIBAS

* Франція, Бельгія, Італія та Люксембург.
Показники станом на 31.12.19. 
Джерело: https://group.bnpparibas/

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP | КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2020 10



БУТИ БАНКОМ У СВІТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ —
ЦЕ БУТИ СПРОМОЖНИМ ВИЗНАЧАТИ
ТА РОЗУМІТИ ЗМІНИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ
НА ЖИТТЯ КЛІЄНТІВ, А ТАКОЖ НА СУСПІЛЬСТВО
ПЕРЕТВОРЮВАТИ ЦІ ЗМІНИ У МОЖЛИВОСТІ
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ВИСОКОЯКІСНІ ПОСЛУГИ.
UKRSIBBANK ПРАГНЕ ЗРОБИТИ ФІНАНСОВЕ
ЖИТТЯ КЛІЄНТІВ
УСПІШНИМ, БЕЗПЕЧНИМ І ПРОСТИМ.
МИ ПРАГНЕМО ПОБУДУВАТИ БАНК
ІЗ ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ
ТА ПОЗИТИВНИМ ВПЛИВОМ ЗАРАДИ
КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА.
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Сьогодні UKRSIBBANK BNP 
Paribas Group є універсаль-
ним банком, який обіймає 
вищі рядки у фінансових рей-
тингах в Україні та надає по-
слуги міжнародного рівня.

UKRSIBBANK пропонує пакет-
ні пропозиції та комплексні 
рішення, покращує та спро-
щує процеси, надає міжна-
родний супровід своїм клі-
єнтам у країнах присутності 
Групи BNP Paribas.

UKRSIBBANK СЬОГОДНІ

uaAAA 
довгостроковий 
кредитний рейтинг,
найвищий рівень 251

відділення*

        80
міст України
понад 

950
банкоматів

5250
співробітників

2,2 млн
клієнтів

РОКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ 
РИНКУ УКРАЇНИ

АКЦІОНЕРИ UKRSIBBANK

60%

40%

* робота тільки із клієнтами 
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP

Лоран Дюпуш*
Голова Правління
UKRSIBBANK
BNP Paribas Group

Олена Полянчук*
Заступник
Голови Правління,
Керівник Юридичного
Департаменту

Костянтин Лежнін*
Заступник
Голови Правління
з питань
роздрібного бізнесу

Наталя Галунко
Керівник
Департаменту
управління
персоналом

Юлія Кадуліна*
Заступник
Голови Правління,
Директор з питань
споживчого
кредитування

Ерік Расіно
Керівник
Департаменту
внутрішнього аудиту

Андрій Кашперук*
Заступник
Голови Правління,
Головний Операційний
Директор

Олена Ярмоленко*
Керівник
Департаменту
комплаєнс контролю

Сергій Загорулько*
Заступник
Голови Правління,
Директор з питань
інформаційних
технологій

Яніна Ольховська
Директор
з питань комунікацій,
КСВ та залучення

Пьотр Конечни*
Заступник
Голови Правління,
Керівник
Департаменту фінансів

Жан-Ерік Штольц
Керівник
Департаменту
управління ризиками

Дмитро Цапенко*
Заступник
Голови Правління,
Начальник
департаменту
корпоративного бізнесу

Світлана Маслакова
Директор з питань
обліку та стягнення
заборгованості

* Члени Правління
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Бути банком для світу, що 
змінюється, означає бути 
відповідальним за майбутнє. 
UKRSIBBANK грає важливу 
роль у суспільстві. Для цього 
ми щодня прагнемо ство-
рювати банк із високими 
стандартами та позитивним 
впливом на співробітників, 
клієнтів, суспільство, навко-
лишнє середовище.

UKRSIBBANK як частина між-
народної Групи запровадила 
підхід Корпоративної соціаль-
ної відповідальності, завдя-
ки якому ми можемо брати 
участь у побудові сталого 
майбутнього та при цьому 
сприяти ефективності та 
стабільності роботи Групи й 
банку зокрема.

UKRSIBBANK як частина Групи 
запровадив галузеві політики 
BNP Paribas з корпоративної 
соціальної відповідальності у 
наступних сферах: оборона та 
безпека, ядерна енергія, сіль-
ське господарство, пальмова 
олія, деревна маса, виробни-
цтво електроенергії з вугілля, 
гірнича промисловість, нетра-
диційний видобуток нафти та 
газу, тютюнова промисловість.

Завдання щодо дотримання 
соціальних та екологічних 
критеріїв, встановлених 
Групою у кожній політиці, 
вважаються найкращою 
практикою у галузях — це 
збереження високого рівня 
репутації та заохочення клі-
єнтів до КВС підходу.

Дотримання прав людини є 
важливим для всіх галузей, 
ось чому ми включили ці 
питання у галузеві політики. 
Ми визнаємо за необхідне 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

доповнити свою організацію 
конкретними вимогами до 
оборонної галузі та тютюно-
вої промисловості — зокре-
ма, у зв’язку із впливом цих 
галузей на смертність.

Зміна клімату та, зокрема, 
вирубка лісів розглядається 
низкою секторних політик 
КСВ у галузі сільського госпо-
дарства, пальмової олії та 
деревної маси. У банка є по-
літика КСВ щодо видобутку 
корисних копалин, яка також 
містить посилання на прин-
цип заборони вирубки лісів.

Питання зміни клімату/пере-
ходу на нові джерела енергії 
розглядаються у галузевих по-
літках Групи з корпоративної 
соціальної відповідальності в 
сфері видобутку електроенергії 
з вугілля, нетрадиційного ви-
добутку нафти та газу, ядерної 
енергетики, гірничої справи 
(зокрема, вугілля).
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ПЕРЕХІД
НА АЛЬТЕРНАТИВНІ
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

UKRSIBBANK просуває енер-
гоефективність, поновлю-
вальні джерела енергії, а 
також переваги циркулярної 
економіки. Головні офіси 
банку обладнані пунктами 
для збирання макулатури та 
пластику.

Крім цього, співробітники 
банку висадили декілька 
сотень дерев біля шкіл, в 
міських парках та зонах 
відпочинку у різних містах 
України.

МОЛОДЬ

UKRSIBBANK переконаний, 
що інновації звучать голосом 
молоді, саме тому банк під-
тримує низку проєктів, спря-
мованих на розвиток потен-
ціалу молоді — як студентів, 
так і дітей.

Крім цього, банк приділяє 
увагу дітям та молодим лю-
дям із особливими потреба-
ми. Наприклад, вже більш 
ніж 10 років UKRSIBBANK під-
тримує людей із синдромом 
Дауна, дітей із церебральним 
паралічем та вадами зору.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

У 2020-му році банк продовжив 
розширення програми Women 
in Business — «Жінки у бізнесі», 
спрямованої на заохочування 
жінок-підприємців до розвитку. 
Банк підтримав ключові заходи 
для жінок: UN Конгрес ООН 
HeForShe в Україні, Жіночий 
клуб Банківської асоціації EBA, 
а також організував власну 
програму з наставництва. 
Онлайн-семінари банку з 
важливих бізнес-питань від-
відали понад 2 тис. жінок-під-
приємців.

У 2020-му році UKRSIBBANK 
зібрав два каталоги спеціаль-
них програм з надання грантів 
для підприємців.

ЛОКАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ

Підтримуючи різноманітні 
місцеві проєкти, UKRSIBBANK 
прагне вдосконалити місце-
ве, соціальне та культурне 
середовище. Так понад 15 
років UKRSIBBANK підтримує 
фестиваль Французька весна 
в Україні.

Крім того, у 2020-му році 3 
тис. учасників — наші клієнти 
та їх друзі, родини, а також 
партнери взяли участь та от-
римали натхнення у програмі 
UKRSIBBANK TENNIS OPEN 
DAYS у таких містах, як Київ, 
Одеса, Харків, Дніпро та Львів.

ЗАЛУЧЕНІСТЬ
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TOP-3 найбільш стійких 
банків України за версією 
популярного в Україні інтер-
нет-видання Forinsurer.com

ТОР-3 кращих роботодавців фінансового сектору України 
за підсумками незалежного дослідження привабливості робо-
тодавців Randstad Employer Brand Research

№ 2 у рейтингу стійкості 
банків за підсумками 2-го 
кварталу 2020 року порталу 
«Мінфін»

РЕЙТИНГИ ТА НАГОРОДИ (2020)

ТОР-3 «Велопраце-
давець 2020» за версією 
«U-Cycle — Асоціації велоси-
педистів Києва»

TOP Employer 2020 
в Україні та Європі у складі 
BNP Paribas, сертифікація 
Top Employer Institute

№ 1 у рейтингу життєздат-
ності українських банків 
за версією незалежного біз-
нес-порталу Mind.UA

№ 2 Найкращий інтер-
нет банк за результатами 
FinAwards 2020

№ 3 UKRSIB online — Най-
кращий мобільний банк за 
результатами FinAwards 2020

Сертифікація Payment 
Card Industry Data Security 
Standard — 
міжнародний аудит безпеки 
за стандартом PCI DSS

Програма підтримки жіночо-
го підприємництва «Жінки в 
бізнесі» увійшла до першого 
звіту Глобального договору 
ООН від України про проєкти 
в рамках досягнення 17 цілей 
сталого розвитку

Best Legal Departments 2020 
за результатами незалежного 
дослідження «50 провідних 
юридичних департаментів 
України»

№ 2 у рейтингу найнадійні-
ших банків України за версі-
єю інвестиційної компанії
Dragon Capital

Краще місце для роботи — 
Кращий проєкт по роботі з 
брендом роботодавця, Премія 
HR-бренд Україна grc.ua

Найкращий сервіс Premium 
Banking в Україні за версією 
Mastercard

№ 1 серед банків України 
за лояльністю вкладників 
за версією порталу «Мінфін»

№ 1 «Ціль сталого розвит-
ку №3 — Міцне здоров’я і 
благополуччя» у конкурсі 
кейсів з корпоративної соці-
альної відповідальності 2020,
CSR Ukraine, Центр
«Розвиток КСВ»
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БІЗНЕС-
МОДЕЛЬ
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Стратегія UKISIBBABNK BNP Paribas Group — бути універсальним банком, який пропонує різнома-
нітні продукти із застосуванням гнучкого та виваженого ризик-орієнтованого підходу. Ми поєд-
нуємо сильні сторони та експертизу між бізнес-напрямками для надання продуктів, що найбільш 
відповідають потребам наших клієнтів. Однією з наших ключових цілей є нарощування клієнт-
ської бази та збільшення лояльності.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ: Стратегічний вибір акціонерів полягає у побудові стійкого 
універсального банку із сильною та різноманітною клієнтською базою із забезпеченням на-
дійної підтримки ліквідності, виваженою політикою кредитного ризику, сильною культурою 
комплаєнс, а також відповідним співвідношенням між витратами та доходами, документально 
зазначеними у щорічному бюджеті та трирічному плані розвитку.

НАША СТРАТЕГІЯ
ТА МОДЕЛЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ

МІСІЯ:

ЗРОБИТИ
ФІНАНСОВЕ
ЖИТТЯ
КЛІЄНТІВ
УСПІШНИМ,
БЕЗПЕЧНИМ
ТА ПРОСТИМ

КОРПОРАТИВНІ КЛІЄНТИ

 Філософія «Єдиного 
Банку» Централізована 
команда, що обслуговує 
три сегменти:

— міжнародні 
компанії (MNC)

— локальні 
корпоративні 
клієнти

— агрокомпанії

ФІНАНСОВІ РИНКИ

 Управління
 ліквідністю
 та процентним
 ризиком

 Продаж валюти
 для корпоративних
 та роздрібних клієнтів

 Брокерські
 та депозитарні
 послуги

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС

 Основна увага
 приділяється сегменту
 Premium та СМБ

 Інноваційні
 цифрові рішення

 Супровід угод
 та транзакцій

 Велика і стабільна
 депозитна база

 Споживче
 кредитування

БАЧЕННЯ: Як частина міжна-
родної фінансової Групи, ми 
є надійним і авторитетним 
банком, привабливим і пе-
редбачуваним фінансовим 
партнером для відповідаль-
них клієнтів.
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ UKRSIBBANK

Нова українська локальна плат-
форма з онлайн-банкінгу — 
UKRSIB Business

БАНКІВСЬКА
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
CONNEXIS ІЗ ПОКРИТТЯМ:

РОЗГОРНУТІ HOST TO HOST-
РІШЕННЯ ВІД SWIFTNET ТА EBICS

НАША ІДЕОЛОГІЯ: «ЄДИНИЙ БАНК»
UKRSIBBANK є складовою частиною концепції «Єди-
ного банку» в рамках Групи BNP Paribas, що пока-
зує нашу здатність супроводжувати діяльність 
корпоративних клієнтів за кордоном завдяки пе-
ревагам міжнародного досвіду Групи BNP Paribas, 
що працює у 68 країнах.

Платформа «Єдиного банку» надає корпоративним 
компаніям із міжнародною присутністю бездоганні 
транскордонні рішення та можливості провідного 
клієнтського досвіду.

«Єдиний банк» підтримується спільнотою спеці-
алізованих менеджерів по роботі з клієнтами, які 
забезпечують високий стандарт обслуговування 
клієнтів.

UKRSIBBANK надає повний спектр рішень для за-
доволення потреб своїх корпоративних клієнтів 
(міжнародні корпорації, локальні великі корпорації, 
агробізнес): фінансування, казначейські рішення 
(FX), управління ліквідністю, управління грошови-
ми коштами, трейдингові рішення та структуровані 
фінанси.

КОРПОРАТИВНЕ
КРЕДИТУВАННЯ

UKRSIBBANK надає клієнтам 
оптимальні рішення щодо фінан-
сування, у тому числі кредитні 
лінії на поповнення оборотного 
капіталу у гривнях та інозем-
них валютах, середньострокове 
фінансування для капітальних 
витрат. Банк допомагає клієнтам 
отримувати надійний і послі-
довний доступ до ринку гривні. 
Завдяки великим балансовим та 
фінансовим можливостям банк 
надає ресурси для обслуговуван-
ня своїх клієнтів.

КОРПОРАТИВНІ ДЕПОЗИТИ

UKRSIBBANK надає широкий 
спектр рішень, для допомоги клі-
єнтам з керування грошовими 
коштами на кожному етапі — від 
управління ліквідністю до інвес-
тиційних рішень для операційної, 
резервної та стратегічної готівки.

UKRSIBBANK ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Ми покладаємося на потужну 
світову присутність у поєднанні 
з безперечним місцевим досві-
дом роботи в Україні для обслу-
говування своїх корпоративних 
клієнтів із наданням їм надійних 
консультативних та інноваційних 
індивідуальних рішень з управлін-
ня грошовими коштами: місцеві та 
міжнародні платежі, масові плате-
жі, зарплатно-карткові проєкти, ін-
касація грошові кошти, міжнародні 
канали, електронна торгівля, тор-
гівельний еквайринг, корпоративні 
картки, звітність (MT940/942).

ФІНАНСУВАННЯ ТОРГІВЛІ

Наша франшиза торгового фінан-
сування визнана однією з трьох 
найкращих у світі та першою в 
Європі. UKRSIBBANK надає мож-
ливості клієнтам для оптимізації, 
забезпечення та фінансування 
міжнародних транзакцій у світово-
му масштабі, пропонує торгівельні 
товари та послуги, в тому числі 
акредитиви (на експорт, імпорт), 
документарні збори, гарантії.

45
країн,
в тому
числі
Україна

22
країни 
Європи,
в тому
числі
Україна

18 мов

39
країн
в усьому
світі

6 100+
клієнтів

330+
клієнтів
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group є одним з провідних банків України за операціями з іноземною 
валютою. Ми побудували виважений портфель експортерів та імпортерів, завдяки чому можемо 
надавати своїм клієнтам найкращі тарифи, доступні на ринку, навіть за часів нестабільності та 
мінливості ринку.

ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ

 Виконання заявок на купівлю/продаж
 іноземної валюти SPOT

 Конвертація іноземної валюти
 Валютні операції в режимі

 реального часу (direct dealing service)
 Виконання операцій купівлі/продажу

 за валютними форвардними
 контрактами

ФІНАНСОВІ РИНКИ В UKRSIBBANK

КЛЮЧОВІ ІМПОРТЕРИ

 FMCG (товари швидкого обігу)
 Електроніка та побутова техніка
 Продукти захисту

 рослин/насіння/добрива
 Туристичні агенції
 Нафта та паливо
 Дистриб’ютори автомобілів
 Виробництво техніки та обладнання
 Фармацевтична галузь

КЛЮЧОВІ ЕКСПОРТЕРИ

 Металургійна
 і гірничодобувна
 промисловість

 Виробники сільсько-
 господарської продукції

 Трейдери сільсько-
 господарської продукції

 IT та комунікації

Крім того, наші клієнти також можуть 
оцінити переваги доступу до широ-
кого діапазону валют для здійснення 
торгових операцій як із гривнею, так і 
з іншими валютами.

ВАЛЮТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ:

USD, EUR, RUB, CHF, GBP, PLN, CAD, 
JPY, CNY, SEK, DKK, AUD, HUF, TRY
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менш розрізненої та краще 
керованої мережі (присутність 
у 76 містах замість 137 у 2015-
му році) із основним акцентом 
на ключові великі міста.

Завдяки означеній трансфор-
мації забезпечується більша 
ефективність роботи відділень 
та можливість розвитку біз-
несу із оптимальним співвід-
ношенням між витратами та 
доходами на рівні регіональ-
ного управління із головною 
увагою на вищих сегментах у 
СМБ та фізичних осіб.

КЛІЄНТИ

Банк надає фінансові послуги 
як для фізичних осіб, так і для 
бізнесу (в тому числі для мі-
кро-підприємств).

До кінця 2020-го року клієнт-
ська база банку залишалася 
стабільною та банківське 
обслуговування отримували 
2,2 млн клієнтів. У порівнян-
ні із 2019-м роком ключові 
клієнтські сегменти Premium 
та СМБ показали зростання 
на 15% та досягли показника 
251 тис. (169 тис. з яких – це 
Premium клієнти).

UKRSIBBANK ДЛЯ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ

КРЕДИТУВАННЯ

Банк продовжував надавати 
позики навіть протягом кризи 
covid-19 із зосередженням на 
існуючих клієнтах та відібра-
них зовнішніх потенційних 
клієнтах.

Середній та малий бізнес

Банк нарощує свій кредитний 
портфель переважно через 
фінансування у невеликих 
обсягах клієнтів малого та се-
реднього бізнесу в національ-
ній валюті (гривня). Також 
продовжено пілотний проєкт 
з фінансування СМБ у сіль-
ськогосподарській сфері для 
розвитку взаємовідносин із 
надійними клієнтами в агро-
секторі. Завдяки розвитку ав-
томатичних інструментів для 
прийняття кредитних рішень 
оптимізовані кредитні про-
цеси. Ми також покращуємо 
свою кредитну політику для 
збереження оптимальної яко-
сті у створенні нових позик.

Індивідуальні
кредитні рішення

Більш ніж 300 тис. фізичних 
осіб із продуктами спожи-
вчого кредитування — це 
позики з оформленням за 
місцем продажу в межах 
широкої роздрібної парт-
нерської мережі, готівкові 
кредити як існуючим, так і 
новим зовнішнім клієнтам, 
онлайн-управління коштами 
із мобільним банківським 
обслуговуванням, позики на 
нові та вживані автомобілі, а 
також кредитні картки.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ

Мета стратегії розвитку ме-
режі — перетворення Роз-
дрібного бізнесу на найбільш 
привабливий банк на ринку із 
послугами найвищої якості.

Для досягнення даної мети та 
реагування на швидкі зміни 
умов UKRSIBBANK запустив 
сервіс віддаленого обслугову-
вання клієнтів, що зазнає ди-
намічного розвитку та надає 
обслуговування клієнтам в 
межах всієї країни.

Стосовно фізичних відділень 
мета банку — підтримування 

ДЕПОЗИТИ

Банк залишається ключовим гравцем на ринку депозитів за 
обсягами. У 2020-му році UKRSIBBANK продемонстрував ста-
більну динаміку — зростання балансу на 44%.

Банк надає своїм клієнтам весь діапазон продуктів: безстро-
кові депозити, ощадні рахунки, а також строкові депозити.

2 200 000
клієнтів на кінець 2020 року

+44%
зростання депозитiв
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Банк проводить багато за-
ходів для розвитку цифро-
вих рішень для клієнтів. У 
вересні 2017 р. запущено 
новий онлайн-банкінг для 
фізичних осіб UKRSIB online. 
Банку вдалося збільшити 
кількість зареєстрованих 
користувачів з відмітки 150 
тис. у вересні 2017-го року 
до 940 тис. у грудні 2020-го 
року. Банк постійно працює 
над наданням нових функцій 
та кращих функціональних 
можливостей — так, у 2020-
му році були представлені 
сервіси з встановлення нових 
ділових відносин онлайн, 
чати із персональними мене-
джерами, система відстежен-
ня бонусів.

Процес переведення клієнтів 
на платформу онлайн обслу-
говування для СМБ, запущену 
у грудні 2018-го року, було 
завершено у 2020-му році.

UKRSIBBANK ДЛЯ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ

Проводиться постійна робота 
щодо покращення обробки 
даних у системі управління 
ділових відносин та її зба-
гачення більшою кількістю 
даних клієнтів.

Станом на кінець 2020-го 
року — у продовження пози-
тивної тенденції — загальна 
кількість карток, що обслуго-
вувалися банком, дорівнювала 
2,2 млн. Клієнти користуються 
перевагами за різноманітними 
пакетами: All Inclusive, Black 
Edition, а також World Elite.

На операції за угодами впли-
нула криза covid-19 — голов-
ним чином, це відобразилося 
у зменшенні частки транскор-
донних операцій, але водночас 
кількість електронних комер-
ційних транзакцій з купівлі 
збільшилася на 22% у порівнян-
ні з показником 2019-го року.

У планах банку — заміна ста-
рих банкоматів та відповідного 
програмного забезпечення, 
запровадження нових ре-
циркуляційних банкоматів з 
метою покращення обслуго-
вування клієнтів, зменшення 
витрат на транспортування та 
фінансування.

Банк вже запровадив нові 
способи оплати — зокрема, 
безконтактні методи та «га-
манці», кредитні платежі та 
продовжує реалізовувати інші 
інноваційні платіжні рішення.

Запущена у 2018-му році 
співпраця зі стартапами за-
безпечила гарні результати у 
вдосконаленні ціннісної про-
позиції для клієнтів та якості 
послуг.

940 ТИС
ГРУДЕНЬ 
2020

150 ТИС
ВЕРЕСЕНЬ
2017

ЦИФРОВІ КОРИСТУВАЧІ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КАРТКАМИ
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СТРАТЕГІЯ
ТА ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ 
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РОЗВИТОК У IT-СФЕРІ

Еволюція IT-інфраструктури че-
рез низку спеціальних програм:

 План відновлення ІТ

 Прискорення розробки, 
доставки продукції та 
посилення співпраці між 
бізнесом та ІТ для забезпе-
чення безперебійного клі-
єнтського обслуговування 
(оновлення ІТ, ADMi)

 Забезпечення стабільного 
безпечного досвіду клієнтів 
в умовах збільшення кі-
бер-загроз

 Розробка та управління 
великими даними: збір, ор-
ганізація та поширення для 
багато-канального обслуго-
вування клієнтів

 Краще залучення працівників 
за новими ІТ-стандартами 
робочого місця

СТРАТЕГІЧНІ ПРОГРАМИ

 Цифрова трансформація — 
глибинна трансформація 
для перетворення на бага-
токанальне обслуговування

 Розвиток карткового бізне-
су — оновлення банкоматів 
та POS-терміналів, еквай-
ринг, револьверні картки

 Спрощення — E2E, опти-
мізація процесів, усунення 
проблемних моментів для 
клієнтів

 «Знай свої дані» — очи-
щення, захист та ефектив-
не користування даними

 Посилення Комплаєнс — 
завершення плану від-
новлення, запровадження 
нового процесу «Знай свого 
клієнта»

 Найкраще місце для роботи

 Кібер-безпека — захист 
банку від кібер-загроз

БАНК ДЛЯ СВІТУ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

ОРІЄНТОВНІСТЬ НА КЛІЄНТА

 В центрі нашої стратегії — 
трансформація клієнтського 
обслуговування

 Для досягнення цього 
запроваджуються інстру-
менти дизайн-мислення та 
обслуговування клієнтів, 
а також найкращі практи-
ки на основі процесів E2E 
через розвиток NPS (задо-
волення потреб зовнішніх 
та внутрішніх клієнтів) та 
регулярне покриття та кон-
троль за допомогою заходів 
Customer LAB.

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP | КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2020 24



1 Рентабельність власного капіталу = Прибуток до оподаткування /середній капітал
2 До капітальних витрат входять власні засобі та нематеріальні активи

63,0
ДЕПОЗИТИ

21,0
ПОЗИКИ 5,6

ЧИСТИЙ
БАНКІВСЬКИЙ
ДОХІД

-3,7
ОПЕРАЦІЙНІ
ВИТРАТИ

1,3
ЧИСТИЙ
ПРИБУТОК

-0,3
ВАРТІСТЬ
РИЗИКУ

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2020 РОКУ

Стабільний баланс із норма-
тивом капіталу CET1 (NBU 
N3) у розмірі 21,1%, низький 
рівень проблемної заборгова-
ності та рівень співвідношен-
ня позик до депозитів майже 
на рівні 33%.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СТРУКТУРА

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
У 2020-му РОЦІ, МЛРД ГРН

ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Банк як і раніше буде до-
тримуватись універсальної 
банківської моделі із внесен-
ням необхідних корегувань, 
зумовленими змінами у очіку-
ваннях та поведінці клієнтів, 
через інвестиції у цифрові 
платформи та якість цифрово-
го обслуговування клієнтів.

В умовах низької відсоткової 
ставки банк й надалі буде 
спрямовувати бізнес-модель 
на досягнення позитивного 
фінансового впливу у серед-
ньостроковій перспективі.

Банк зосередить увагу на 
забезпеченні двозначного по-
казника рентабельності влас-
ного капіталу із одночасною 
адаптацією структури капіта-
лу під зміни у вимогах щодо 
регуляторного капіталу.

Прибуткова бізнес-модель 
із рентабельністю власного 
капіталу1 у розмірі 21% під 
впливом зменшення ставки.
Значні інвестиції у цифрову 
інфраструктуру банку та ка-
дровий капітал із зростанням 
капітальних витрат2 на +1,4% 
у річному обчисленні та ка-
дрових операційних витрат 
на 9% у річному обчисленні.
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КАПІТАЛ

Завдяки прибутковій діяль-
ності впродовж останніх чо-
тирьох років наприкінці року 
зберігається стійкий надли-
шок капіталу.

У 2020-му році відповідно 
до договірних зобов’язань 
субординованого боргу, Гру-

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ТА ЛІКВІДНОСТІ

па виплатила ЄБРР залишок 
субординованого боргу. Про-
тягом року BNP Paribas також 
надав банку деякі гарантії.

UKRSIBBANK застосовує ін-
струменти залучення капіта-
лу як рівня Tier 1, так й рівня 
Tier 2.

ЛІКВІДНІСТЬ

Зосередження на потребах 
клієнтів, а також підтрим-
ка акціонерів забезпечують 
впевненість у достатній лік-
відності в умовах нормально-
го та стресового сценаріїв.

Банк не залежить від опто-
вого фінансування місцевих 
та міжнародних фінансових 
установ. Депозитна база є 
стабільною та диверсифікова-
ною, та складається з вкладів 

корпоративних клієнтів, СМБ 
та фізичних осіб.

У межах звичайного ведення 
діяльності Група здійснювала 
міжбанківські послуги опера-
ції з BNP Paribas та її дочірні-
ми компаніями.

Банк дотримується виваженої 
інвестиційної політики та не 
планує купувати дочірні ком-
панії або акції.

2020 24 %

2020 250 %

10 %

100 %

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ

НОРМАТИВ ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ

МІНІМАЛЬНА
ВИМОГА НБУ

МІНІМАЛЬНА
ВИМОГА НБУ
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БІЗНЕС-
ПАРТНЕРИ
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До
віра

Сприяння розвитку 

Конструктив
ніс

ть

співробітникам
Створення культури

обміну знаннями

Як частина Групи BNP Paribas 
UKRSIBBANK отримав наго-
роду «Кращий Роботодавець 
Європи та України 2020».

До сукупного компенсацій-
ного пакету співробітника 
входять три складові:

 Фіксована компенсація

 Індивідуальна та / 
або колективна змінна 
компенсація

 Винагороди співробітникам

НАШ НАЙЦІННІШИЙ АКТИВ — ЦЕ ЛЮДИ

ПОЗИТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВХОДИТЬ
ДО ПРОГРАМИ РОБОТИ У ІНШОМУ ФОРМАТІ

ВІК СПІВРОБІТНИКІВ

5 246
загальна кількість 
співробітників 

36%
35-45

36%
25-35

чоловіки
21%

жінки
79%

11%    до 25
11%
45-55

5%   55 і більше

93%
співробітників 
банку мають 
вищу освіту

Середній вік:

35 років
 та 6 місяців

Середній
трудовий стаж :

6 років
  та 5 місяців

Принципи
позитивного

менеджменту
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НАШ НАЙЦІННІШИЙ АКТИВ — ЦЕ ЛЮДИ

САМО- 
РЕАЛІЗАЦІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
ТА РОЗВИТОК ТАЛАНТІВ

ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я

УМОВИ ПРАЦІ

РОБОЧЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ЖИТТЄВИЙ
ЦИКЛ 
ПРАЦІВНИКІВ

БАЛАНС
МІЖ РОБОТОЮ
ТА ОСОБИСТИМ
ЖИТТЯМ

ЦІФРОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ

ЛІДЕРСТВО ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ 
БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ

КОМФОРТНЕ
МІСЦЕ ДЛЯ РОБОТИ

UKRSIBBANK піклується 
про розвиток, робоче сере-
довище та лояльність своїх 
працівників.

З метою поширення нових 
методів роботи та безперерв-
ного навчання банк розробив 
програму «Краще місце для 
роботи».
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НЕЩОДАВНО ЗАВЕРШЕНІ ТА ПОТОЧНІ
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ IT СПРЯМОВАНІ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «УСПІШНОГО, БЕЗПЕЧНОГО
ТА ПРОСТОГО» ЖИТТЯ КЛІЄНТІВ

 Рішенням UKRSIB Online вже користується 
більш ніж 1 мільйон клієнтів із швидким 
його розвитком. UKRSIB Business замінив 
стару платформу та надає відмінне клієнт-
ське обслуговування для юридичних осіб

 Для задоволення вимог НБУ та потреб клі-
єнтів було запроваджено ID-рішення у фор-
маті 23/7 SEP

 Клієнтам запропоновано рішення Tap on 
Phone із функціями реєстру електронних ко-
штів. Планується продовження розвитку для 
інтеграції в додаток онлайн-реєстрацію нових 
ділових відносин та використання мобільних 
телефонів, наприклад NFC POS-терміналів

 Запроваджується проєкт Data Hub на ос-
нові технічної бази великих даних, що 
надасть можливість створення сучасних 
CRM-систем для взаємодії із клієнтами у 
режимі реального часу

 Міграція головної банківської системи SAP 
з IBM DB2 до бази даних Oracle RAC

РОЗВИНУТІ IT-ПРОЦЕСИ
ЯК ОСНОВА НАДІЙНОГО
ТА ПРОГНОЗОВАНОГО
ПАРТНЕРСТВА З КЛІЄНТАМИ

 Постійне вдосконалення виробничих 
IT-процесів для забезпечення безпере-
бійності та надійності послуг

 Визнані підходи з керування IT-проектами за 
класичними водоспадною та сучасною Agile 
моделями поєднуються для досягнення най-
кращого часу виведення на ринок нових по-
слуг, без погіршення надійності обслуговування 
клієнтів та дотримання регуляторних вимог

 Введено пильне спостереження за архітекту-
рою IT-системи для зменшення технологіч-
них та пов’язаних із кібер-безпекою ризиків

 Якість даних, керування даними та захист 
даних розглядаються як складові частини 
проектування IT-систем

 Завдяки гнучкій моделі залучення поста-
чальників за необхідності включаються зов-
нішні ресурси з розвитку та консультування

 Прозорі процеси IT-закупівель побудовані 
для забезпечення ефективності витрат та 
сталого розвитку

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
СКЛАДОВІ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВІД ПРОВІДНИХ 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НА РИНКУ

 SAP for Banking — ключова 
банківська система

 Два сучасних Центра оброб-
ки даних із постійним тес-
туванням для відновлення 
після аварійних випадків

 Платформи з управління 
базами даних Oracle

 Віртуальна інфраструктура 
(сервери та робочий стіл) на 
основі технологій VMware 
та Citrix technologies

 Устаткування та програмне 
забезпечення для банкома-
тів від Diebold-Nixdorf

У ВІДКРИТОМУ
ТА МІНЛИВОМУ ЦИФРОВОМУ 
СВІТІ ОДНИМ
З НАЙБІЛЬШИХ ПРІОРИТЕТІВ 
БАНКУ Є КІБЕР-БЕЗПЕКА

 Система керування інфор-
маційною безпекою банку 
розвивається відповідно 
до зростаючих вимог Наці-
онального Банку України, 
BNP Paribas та міжнарод-
них стандартів (ISO 27000, 
NIST, PSI DSS тощо) за 
допомогою програми з кі-
бер-безпеки

 Для гарантування захисту 
банківських активів та 
безпеки клієнтських опе-
рацій застосовуються най-
кращі ринкові методики 
та рішення від провідних 
постачальників (захист 
від атак на відмову в об-
слуговування DDoS та від 
зловмисних програм, ска-
нування на вразливості, 
боротьба із шахрайськими 
операціями та керування 
кібер-інцидентами тощо)
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ГОЛОВНІ МІСІЇ

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Консультування менеджменту 
щодо визначення ступеню 
готовності прийняти ризик та 
структури для охоплення всіх 
головних ризиків банку відпо-
відно до європейських та міс-
цевих нормативно-правових 
постанов, заява щодо ступеня 
готовності прийняття ризику 
узгоджена із стратегією банку.

Критичний перегляд системи 
кредитування для перетво-
рення її у стійку та ефективну.

ДО РИЗИК-
ПЕРИМЕТРУ ВХОДИТЬ

 Кредитний ризик
 Ризик взаємовідносин 

із контрагентами
 Ринковий ризик
 Ризик фінансування 

та ліквідності
 Процентний ризик 

та валютний ризик 
банківського портфеля

 Операційні ризики

РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ

СИСТЕМА
ПОДВІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Для забезпечення відповідно-
сті прийнятих банком ризиків 
до його політик робити свій 
внесок як «суб’єкт подвійного 
контролю».

КУЛЬТУРА РИЗИКУ

Сприяти розвитку та зрос-
танню культури управління 
ризиками та обізнаності в 
межах банку.

Для забезпечення чіткості, 
ефективності, дієвості та адап-
тованості процесів до мінливо-
го середовища розвиваються 
інновації та цифрові ініціативи.

ЗВІТУВАННЯ
ТА СПОВІЩЕННЯ

Звітувати та сповіщати Ке-
рівництво банку щодо стану 
ризиків перед банком.

УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

ФУНКЦІЯ РИЗИКУ є повністю 
інтегрованою та незалежною 
функцією контролю. Головний 
директор з питань ризиків 
звітує Наглядовій Раді Банку.

ФУНКЦІЯ РИЗИКУ є другою лі-
нією захисту в частині діяль-
ності з управління ризиками 
в UKRSIBBANK.
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3тя Лінія захисту
Аудит

Тематичний
огляд

Незалежне тестування /
Нагляд

Визначенння та оцінка системи  
внутрішнього контролю

1В — Команди, які сдійснюють контроль
(команди ОРС, які виконують ТФН та інші контрольні функції)

1Б — Ієрархічний рівень: перевірка «чотири ока»,
управлінський контроль, контроль, що сдійснюється

іншим операційним департаментом

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

2га Лінія захисту
Інтегровані функції контролю
(ризик, комплаєнс, юристи, 
фінанси)

1ша Лінія захисту
Бізнес
та функції підтримки

Постійний 
контроль

Періодичний контроль

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
Є КЛЮЧОВОЮ ЧАСТИНОЮ 
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ UKRSIBBANK

 Ризик-менеджмент супро-
воджує розвиток банку з 
думкою про бізнес

 Надає швидку, повну та 
достовірну інформацію про 
профіль ризику банку

 Пропонує зацікавленим 
сторонам банку висококва-
ліфіковану експертизу щодо 
управління ризиками

 Сприяє прогнозуванню ри-
зиків та позиціонуванню 
ризик-менеджменту як пер-
спективної спостережної вежі

 Готує банк до найвищих 
очікувань регуляторів

СИСТЕМА ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ
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ПОКРИТТЯ ВСІХ ПИТАНЬ КОМПЛАЄНС
ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ
КЛІЄНТІВ («ЗІК»)

ЗІК має на меті наступне:

 справедливе ставлення 
до своїх клієнтів у будь-
яких ситуаціях; надання 
їм продуктів та послуг, що 
найкраще відповідають їх 
потребам та є цілком зро-
зумілими для них;

 точно та неупереджено на-
давати клієнтам інформацію 
щодо характеристик, варто-
сті та ризиків продуктів;

 застосовувати чесну та 
прозору цінову політику; 
справедливо та своєчасно 
відпрацьовувати скарги 
клієнтів;

 дотримуватись всіх вимог 
місцевих нормативно-пра-
вових постанов.

КЕРОВАНІСТЬ

 З метою виконання вимог 
Постанови НБУ №64 на-
прикінці 2018 року створе-
но Комітет Наглядової Ради 
з питань Комплаєнс.

 Щоквартальні засідання 
Комітету з питань фінансо-
вого моніторингу

 Звітування Наглядовій Раді 
Банку щодо питань Комп-
лаєнс

 Звітування Правлінню Бан-
ку щодо периметру фінан-
сового моніторингу

 Керівник департаменту з 
питань Комплаєнс контро-
лю має право вето

КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЬ
ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

ККРМ відповідає за другий рі-
вень видів Комплаєнс-контр-
олю через виконання Точок 
Фундаментального Нагляду 
(ТФН), мета яких — забезпе-
чення ефективного здійснен-
ня видів контролю першого 
рівня та їх відповідності чин-
ним процедурам.

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

Професійна етика пов’язана 
із професійною поведінкою 
співробітників банку: цей 
напрям забезпечує, щоб осо-
бисті інтереси співробітників 
не превалювали над їх про-
фесійними обов’язками як 
працівників банку.

В цьому напрямі встановлю-
ються правила професійної 
поведінки, частини Кодексу 
Поведінки

ЦІЛІСНІСТЬ РИНКУ

Мета цілісності ринку — до-
тримання українського та 
міжнародного законодавства 
та правил за наступними на-
прямками:

 обіг конфіденційної, сут-
тєвої непублічної та при-
вілейованої інформації та 
запобігання продажу вну-
трішньої інформації,

 операції за фінансовими 
інструментами,

 правила ринкової прозо-
рості перед та після про-
дажів, запобігання та ви-
явлення випадків зловжи-
вання ринком, виявлення 
та керування випадками 
конфлікту інтересів, пов’я-
заних із співробітниками 
та підрозділами.

БОРОТЬБА ІЗ ХАБАРНИЦТВОМ
ТА КОРУПЦІЄЮ

Програмою боротьби із ха-
барництвом та корупцією 
встановлюється повна не-
припустимість корупції.

Програму розроблено для бо-
ротьби із випадками корупції, 
в тому числі хабарництвом, 
спробою отримання осо-
бистих переваг за рахунок 
Банку та внутрішньої банків-
ської інформації, а також із 
будь-яким випадком корупції, 
виявленим з боку наших 
клієнтів або контрагентів, 
про який можуть дізнатися 
співробітники при проведенні 
банківської або фінансової 
операції.
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КОМПЛАЄНС

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — AML

 Згідно вимог місцевого 
законодавства та НБУ з 
питань боротьби із від-
миванням грошей (AML) у 
повному обсязі виконують-
ся обов’язки проведення 
фінансового моніторингу.

 Для посилення контролю 
над готівковими опе-
раціями та дотримання 
правил Групи BNP Paribas 
запроваджено суворий 
процес Ухвалення процесу 
поповнення коштів. Про-
цес контролю при знятті 
готівки реалізований лише 
для юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців.

 Ретельна перевірка між-
кордонних операцій клієн-
тів відповідно до Постано-
ви НБУ №8.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — KYC

 Банківська політика «Знай 
Свого Клієнта» (KYC) ґрун-
тується на «Глобальній по-
літиці Групи з питань KYC» 
та місцевому Законі «Про 
боротьбу із відмиванням 
коштів, отриманих злочин-
ним шляхом» та Постанові 
НБУ № 417 (правила щодо 
встановлення ділових від-
носин із клієнтами/ пов-
торної сертифікації, оцінка 
AML-ризику, збору доку-
ментів/інформації, класи-
фікації клієнтів за рівнем 
фінансової безпеки тощо).

 Забезпечення перегляду 
клієнтів на Комітеті з пи-
тань ухвалення клієнтів 
у електронному форматі 
(еКУК) та Комітеті з питань 
ухвалення підозрілих клі-
єнтів (пКУК) за попередньо 
визначеними критеріями.

 Консультаційна група 
з питань «Знай свого 
клієнта», що надає екс-
пертний висновок за 
всіма процедурами щодо 
сфери KYC в банку.

 Оцінка ризику фінан-
сової безпеки в межах 
Нових Продуктів, Дій 
та Організацій (НПАО)

 Забезпечення реалізації 
політик: стосовно робо-
ти із публічними діяча-
ми (PEP), родичами та 
особами, близько пов’я-
заними із PEP, стосовно 
оцінки AML-ризику.

 Передача інформації 
щодо PEP із високим 
ступенем ризику на рі-
вень Групи BNP Paribas.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — САНКЦІЇ

 Постійна перевірка клієнтів 
за всіма чинними санкцій-
ними списками (України, 
Управління з питань контро-
лю над іноземними актива-
ми (OFAC), ООН, ЄС, Франції 
тощо) за допомогою інстру-
менту SUN Safewatch.

 Перевірка всіх міжна-
родних операцій за всіма 
чинними санкційними 
списками (України, OFAC, 
ООН, ЄС, Франції тощо) за 
допомогою інструменту 
SHINE Fircosoft.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ (третя лінія захисту) 

Внутрішній Аудит, до зони від-
повідальності якого належить 
проведення періодичного 
контролю, входить до Функції 
Генеральної Інспекції та 
сприяє захисту діяльності та ре-
путації банку, виконуючи свою 
функцію третьої лінії захисту.

Внутрішній Аудит — згідно 
з визначенням, наведеним 
у Міжнародних основах з 
професійної діяльності ІВА 
(Інституту Внутрішніх 
Аудиторів) — є «незалежною 
діяльністю з об’єктивного 

підтвердження та консуль-
тування, спрямованою для 
збільшення вартості та по-
кращення функціонування 
організації».

Внутрішній Аудит постійно 
співпрацює з іншими Функція-
ми Контролю (Комплаєнс, Ри-
зик-менеджменту і Юридичним 
департаментом) для забезпе-
чення координації їх діяльності. 
Також Внутрішній Аудит постій-
но взаємодіє з регуляторами 
та зовнішніми аудиторами з 
професійних питань.

Внутрішній Аудит здійснює 
аудиторські перевірки за 
фактом відповідно до багато-
річного плану, який покриває 
всі сфери діяльності банку. 
Внутрішній Аудит може взяти 
до розгляду будь-який аспект 
діяльності та має вільний 
доступ до всієї інформації в 
межах всієї Групи.

Визначення Аудиторського 
плану на 2020 рік здійсню-
валось відповідно до резуль-
татів оцінки ризику та обме-
жень в частині аудиторського 

циклу та ресурсів. Оцінка 
ризику проводиться щороку 
для кожного підрозділу 
аудиту та поєднує оцінювання 
притаманного ризику із якіс-
тю сфери GRC (Керованість, 
Ризик-менеджмент, Внутріш-
ній контроль) для визначення 
залишкового ризику.

Керівник Департаменту Вну-
трішнього Аудиту звітує без-
посередньо Наглядовій Раді 
Банку.
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МИ ПРАГНЕМО ЗРОБИТИ 
ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ
УСПІШНИМ, БЕЗПЕЧНИМ
І ПРОСТИМ
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