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МЕТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ (ВІДЕО + ПРЕЗЕНТАЦІЇ)
8 липня 2020 у Києві з успіхом відбулась XV Щорічна Конференція «Управління ризиками кредитування
Credit|Risk|2020». В її роботі взяло участь більше 110 учасників. Конференція пройшла офлайн та онлайн
форматах з синхронним перекладом на англійську мову.
Конференція мала на меті обговорення регуляторних ініціатив щодо зниження ризиків у фінансовій системі і
полегшення кредитування і роботи з NPL у період рецесії, пов’язаної з COVID-19, також обмін досвідом щодо
стратегій кредитування, кредитного ризик менеджменту та управлінню NPL після карантину.
На конференції виступили 15 спікерів - представників НБУ та керівників ризиків банків з Німеччини, Франції,
В'єтнаму, Польщі, Молдови та України.
Ось відгуки її учасників:
•

«Атмосфера вільного спілкування та відкритості» – Оксана Задніпровська, Член Правління, Директор з
ризиків, Асвіо Банк

•

«Актуальність тем, досвід вирішення однієї проблеми різними учасниками з різних країн» – Олександр
Надобко, Директор департаменту з ризиків, Універсал Банк

•

«Фаховість та предметність дискусії» –
макропруденційної політики та досліджень, НБУ

•

«Якість доповідей, практичні приклади та обмін напрацюваннями» - Олена Колодяжна, Директор
Департаменту роздрібних ризиків, ПУМБ

•

«Актуальність теми в період турблентості та її практичне застосування» – Анна Коваленко,
Начальник управління ризик-менеджменту, CRO, Рада Банк

•

«Конкретність та актуальність окремих презентацій на дуже високому рівні» – Андрій Назаренко,
Начальник управління ризиків, Агропросперіс Банк

•

«Цікаві інформативні презентації, можливість обміну досвідом» – Тетяна Клименко, Заступник
директора Департаменту банківських ризиків, Індустраіл Банк

Певін

Дадашова,

FRM,

Умови отримання матеріалів та їх зміст, будь ласка, дивіться на наступних сторінках…
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Начальник

управління

Дякуємо всім нашим спікерам, учасникам та нашим Партнерам Конференції:
• Партнери - Правекс Банк, Піреус Банк, UUPN
• Юридичний Партнер – компанія CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
• Інформаційні Партнери – НАБУ, ВАФК, AFI, УАІБ.
Фотозвіт по Конференції (на Facebook).
Для тих, хто не мав можливості взяти участь у Конференції, пропонуємо замовити її комплект матеріалів
Конференції, у який входить:
• презентації (у форматі pdf),
• окремі повні відео усіх спікерів (у форматі mp4) - на вибір англійською чи українською/російською
мовою.
Промо відео окремих виступів можна подивитися по посиланням (YouTube) нижче
• Мова укр/рос: https://youtube.com/playlist?list=PL5CHWYKZsRHXDJe6pTgCSeYk_2hf8U7H2
• Мова англ.: https://youtube.com/playlist?list=PL5CHWYKZsRHV39pBvAttl7QKGjcRrNUZC
Вартість Комплектів
• укр/рос мовою
• англ. мовою
• укр/рос мовою + англ. мовою

9950 грн/EUR300
9950 грн/EUR300
12950 грн/EUR400

Для замовлення матеріалів, будь ласка, надішліть нам листа на e-mail: office@extra-consulting.net.
Контакти: компанія Екстра Консалтинг, тел.:+38 (044) 227 81 73, , e-mail: office@extra-consulting.net

Про організатора Конференції
Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів, конференцій
та консалтингу, який вже 20 років реалізує свою місію в поширенні серед банків та фінансових
компаній України та СНД найкращої світової практики менеджменту та сучасних інформаційних
технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію завдяки комбінації
досвіду українських та міжнародних консультантів, фокусуючись на ризик менеджменті та провівши
вже більш ніж 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, основна частина яких представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить п'ять конференцій на рік: з
управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими ризиками та ризиком ліквідності,
комплаєнс ризиком та з управління доходності та ризиками. Консультанти компанії з успіхом виконали
ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану,
Таджикистану, В’єтнаму, країн Західних Балкан та Східного Партнерства.
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ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва презентації
Як запустити кредитування та зменшити системні ризики під час та
після COVID-19?
Презентація. Нові регуляторні ініціативі НБУ з оцінки кредитних
ризиків та роботи із непрацюючими кредитами для банків та
фінансових компаній.
• Віталій Ваврищук, Директор Департаменту фінансової
стабільності, НБУ
Презентація: COVID-19 та банківський сектор: Вихід на невідомі
території
• Dominique Menu, Незалежний Член Наглядової Ради,
Укрексімбанк, Член Керуючого Комітету, GARP Ukraine
Стратегії кредитування, кредитного ризик менеджменту та роботи з
NPL після карантину
Презентація: Управління кредитним ризиком та робота з NPL під час
та після карантину: рекомендації НБУ
• Надія Мешенко, FRM, Начальник управління фінансових та
операційних ризиків, НБУ
Презентація: Як ПриватБанк реагує на виклики COVID-19?
• Лариса Чернишова, Член Правління (з питань управління
ризиками), ПриватБанк
Презентація: Огляд впливу кризи covid-19
• Тарас Проць, Член Правління, Головний Ризик Менеджер, ОТП
Банк
Презентація: Огляд впливу кризи COVID-19 на банки Німеччини
• Guillaume Lagrave, Член Правління, Головний Ризик Менеджер
по Німеччині та Австрії, Consors Finanz BNP Paribas
(Німеччина)
Презентація: Реструктуризация кредитов в условиях COVID-19
• Андрій Глевацький, Віце-президент з ризиків, Головний Ризик
Менеджер, Moldova Agroindbank (Молдова)
Презентація: Реструктуризация кредитов в условиях COVID-19 в VP
Банке (Вьетнам)
• Дмитро Колечко, Член Правління, Головний Ризик Менеджер,
VP Bank (В’єтнам)
Панельна дискусія: МСФЗ 9 vs 351: Як знайти баланс у оцінці PD?
• Олександр Мицура, Директор Департаменту Корпоративних
ризиків, Райффайзен Банк Аваль
• Первін Дадашова, FRM, Начальник управління
макропруденційної політики та досліджень, НБУ
Презентація: Галузевий прогноз та особливості кредитування
корпоративних клієнтів та малого та середнього бізнесу в умовах
кризи.
• Олександр Мицура, Директор Департаменту Корпоративних
ризиків, Райффайзен Банк Аваль
Презентація. Приватні особи та COVID-19: Чого чекати банкам та
фінансовим компаніям?
• Лідія Куліба, Керівник відділу досліджень в сфері фінансів і
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Мова
файлу
презентації

Мова
виступу
на
відео*

Час
виступу на
відео
(хвилин)

Файлу не
було

UA чи
EN

50

EN

UA чи
EN

29

UA

UA чи
EN

14

UA

UA чи
EN

21

UA

UA чи
EN

29

Файлу не
було

RU чи
EN

10

RU

RU чи
EN

21

EN

RU чи
EN

28

UA

UA/RU
чи EN

34

RU

RU чи
EN

16

UA

RU чи
EN

17

роздрібної торгівлі, CBR
Спеціальний фокус: Агроринок в умовах пандемії. Сценарії та
виклики на найближче майбутнє
Презентація. Агросектор: стан, динаміка та сценарії
• Олексій Шклярук, Член Правління, Головний Ризик Менеджер,
Агропросперіс Банк
Презентація. Особливості та ризики фінансування, забезпеченого
правами на землю
• Катерина Чечуліна, Радник, CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang
• Ігор Олехов, Партнер фінансової практики, CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang, Співголова, Комітет з питань
банківських та фінансових послуг Американської
торговельної палати в Україні
Інновації в управлінні ризик моделями під час COVID-19
Презентація. Валідація та мониторинг моделей кредитного ризику: до
і після COVID-19.
• Роман Іванов, FRM, CFA, PMP, Старший менеджер,
Незалежний Перегляд Моделей, HSBC Service Delivery
(Польща)

*

UA

UA чи
EN

26

EN

UA чи
EN

35

RU

RU чи
EN

22

Вказано два варіанта мови відео для комплектна матеріалів – англійська чи українська/російська.

4

