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Управління ризиками в умовах високої невизначеності

Доповідач: Вікторія Байда
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Операційна 
модель

Перегляд операційної моделі компаній з урахуванням 
змін, викликаних кризою: посилення фокуса на 
цифровій трансформації, збільшення гнучкості 
організації, додаткові вимоги щодо кібербезпеки та 
постачальників

Загальне зниження бізнес-активності, значне 
збільшення частки проблемних боргів у 
переважній більшості секторів економіки в разі 
довготривалої рецесії в Україні та світі

Подальші зміни структури ринку в результаті 
впливу кризи: угоди злиття і поглинання між 
гравцями ринку, зменшення можливостей для 
компаній ринку FinTech та середніх/малих 
банків з урахуванням обмеженої доступності 
капіталу та зниження прибутковості

Можливі зміни поточних регуляторних вимог 
у результаті впливу кризи, а також 
впровадження нових вимог у відповідних 
сферах діяльності

Можливий вплив COVID-19 на діяльність компаній  

Хоча COVID-19 може стати каталізатором для перегляду компаніями глобальної стратегії ланцюжка постачання та прискорення впровадження моделей і
можливостей цифрових мереж постачання, необхідно вжити короткотермінових заходів для вирішення цієї невідкладної задачі. Детальніше див. матеріали
за посиланням: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-COVID-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-COVID-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.pdf
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Підходи до управління ризиками безперервної діяльності компанії

Підготовка Реагування Відновлення

Уникнення 

кризи
Заходи з оцінки

Розробка та 

впровадження 

заходів

Тестування

Управління 

подіями, 

ризиками

Оцінка 

готовності до 

кризи

Програма 

антикризового 

управління

Планування 

безперервної 

діяльності

Настільні 

вправи

Повне 

моделювання 

кризи

Посткризове реагування
Реагування у реальному 

часі

Перегляд результатів 

подій

Реагування у реальному 

часі

Посткризовий офіс 

відновлення
Антикризовий офіс

Антикризові комунікації

24х7 моніторинг/ Чутливість до ризику
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Безперервність
процесів

Безперервність 
взаємовідносин з 

клієнтами

Безперервність
роботи 

персоналу

Сім кроків для забезпечення готовності до пандемії

1 Побудова корпоративної підтримки та лояльності

2
Визначення критичних бізнес-процесів та їхніх 
залежностей

3
Визначення нормативних вимог та актуалізація 
типових договорів (service level agreement)

4
Визначення необхідних навичок та розподіл 
персоналу, забезпечення навчання

5
Підготовка плану дій, розробка сценаріїв та їхнє 
стрес-тестування

6 Реалізація та документація

7 Огляд, тестування та оновлення

Партнерство Комунікація Віддалена робота Ризики і комплаєнс

Ключові компоненти

Планування безперервності бізнесу 
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Превентивні заходи і 
реагування на епідемію

Відновлення ефективної 
роботи бізнесу

Адаптація до нової 
реальності

Формування команди для прийняття рішень у НС

Позитивна взаємодія зі співробітниками, 
клієнтами та постачальниками

Оцінка ризиків, уточнення механізмів 
реагування та розподіл обов’язків

Акцент у планах реагування на ризики в 
ланцюжках постачання

Управління ризиками недотримання
зобов’язань внаслідок нездатності
відновлення діяльності

Забезпечення соціальної
відповідальності та управління
взаємодією з третіми сторонами

Підтримка фізичного і психічного 
здоров’я співробітників та 
забезпечення належного відновлення 
роботиРозробка плану управління даними про персонал, 

інформаційною безпекою і конфіденційними даними

Внесення коригувань до бюджету та бізнес-планів

Оптимізація механізмів управління ризиками організації

Забезпечення безперервності діяльності в умовах швидких темпів розвитку епідемії
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Приклад чек-листа управління безперервною 
діяльністю*

 Відображайте окремі точки збоїв у організації 
(процеси, співробітники, технології) та проектуйте 
контрзаходи

 Забезпечте створення планів реагування (процедури, 
розподіл працівників, інструменти та інші ресурси)

Ризики безперервної 
діяльності

Кіберризики

 Перевірте роботу та забезпечте моніторинг програм 
для віддаленого доступу

 Забезпечте тестування програми для віддаленого 
доступу (VPN тощо) 

Ризики інфраструктури

Ризики персоналу

 Проаналізуйте ключові ролі працівників, які мають 
бути на місцях, сплануйте резервний план у разі 
їхньої відсутності

 Забезпечте розробку заходів, спрямованих на 
допомогу працівникам в управлінні стресом і 
стресовими ситуаціями

 Перевірте готовність інфраструктури до великого 
навантаження у зв’язку з віддаленою роботою 
працівників 

 Перевірте, чи можна корпоративними системами 
керувати віддалено, без фізичної присутності ІТ-
працівників

* Детальніше див. матеріали за посиланням:
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/risk/solutions/covid-zajisteni-
kontinuity-cinnosti.html

Ризики комунікації
 Створіть механізм комунікації з працівниками, 

партнерами, постачальниками, владою та 
громадськістю

Базові рекомендації щодо управління ризиками COVID-19 у процесі забезпечення 
безперервної діяльності

https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/risk/solutions/covid-zajisteni-kontinuity-cinnosti.html
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Підтримка стабільності банків регулятором на час 
обмежень, пов’язаних з поширенням COVID-19

Доповідач: Олена Тарасенко
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Протягом цього періоду 
Національний банк не 
стягуватиме з банків плату за 
здійснення розрахунків у 
Системі електронних платежів 
(СЕП). Зокрема, з 24 березня 
2020 року скасовується чинна 
плата для банків за 
оброблення електронних 
розрахункових документів та 
повідомлень у СЕП.

Національний банк України відтермінував 
вимогу дотримання банками буферу запасу 
(консервації) капіталу та буферу системної 
важливості.

Зокрема:

• буферу консервації капіталу, який 
банки мали поетапно формувати з 1 січня 
цього року у розмірі 0,625% від основного 
капіталу і поступово збільшити його 
розмір до 2,5% до 1 січня 2023 року;

• буферу системної важливості, розмір 
якого визначається відповідно до рівня 
системної важливості банку. Раніше 
системно важливі банки мали почати 
виконувати вимогу дотримання такого 
буферу з 1 січня 2021 року.

Відтермінування 
економічних нормативів

Скасування 
тарифів СЕП

Скасування тарифів за 
підкріплення готівкою

Національний банк 
запроваджує 
довгострокове 
рефінансування банків 
на строк до 5 років, на 
додаток до стандартних 
короткострокових 
інструментів 
рефінансування. 

Довгострокове 
рефінансування  

Анонсовано скасування 
тарифів за підкріплення 
банків готівкою 
та інтерчейндж.
Банки, зі свого боку, 
повинні регулярно 
підкріпляти готівкою 
банкомати і забезпечити 
роботу відділень у всіх 
регіонах, особливо це 
стосується найбільших 
банків. 

Додатково за потреби Національний банк:

• знизить норму обов’язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті;

• тимчасово знизить мінімальний рівень LCR;

• оголосить позачергові тендери з підтримки ліквідності;

• розширить критерії прийнятності застави за кредитами екстреної підтримки ліквідності. 

Пом’якшення, запроваджені Національним банком для підтримання фінансової стабільності
банківської системи
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Продовження строку запровадження декларації схильності до ризиків

Продовжено на чотири місяці строк запровадження банківськими групами декларації схильності до ризиків, що передбачено вимогами Постанови 
№64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах».

Подання документів

Банкам, небанківським фінансовим установам та іншим особам дозволяється не подавати до НБУ документи на паперових носіях за умови їхнього
подання в електронному вигляді засобами електронної пошти (системи електронного документообігу) Національного банку України з накладенням 
на них кваліфікованого електронного підпису.

Продовження термінів запровадження вимог Положення №97 «Про організацію процесу управління проблемними 
активами в банках»

Відтермінування проведення стрес-тестування

Проведення співбесід

Керівникам і кандидатам на керівні посади банків і небанківських фінансових установ не проходити тестування. Проведення співбесід з кандидатами 
здійснюватиметься через засоби відеозв’язку.

Зокрема, на шість місяців продовжено термін розроблення та затвердження банками стратегії управління проблемними активами та оперативного 
плану. Водночас від банків вимагається у термін до 30 квітня 2020 року розробити план роботи з непрацюючими активами та стягнутим майном, 
визнаними банком станом на 1 березня 2020 року. Кінцевий термін повного запровадження вимог цього положення продовжено до 30 листопада 
2020 року.

Інші відтермінування та пом’якшення Національного банку
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Банкам дозволено застосовувати лише один 
стрес-сценарій замість трьох. Цей стрес-сценарій 
має передбачати тривалий негативний 
економічний ефект поширення на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Для банків, які не мають статусу системно 
важливого банку, продовжено кінцевий 
термін подання планів відновлення діяльності з 
1 жовтня до 20 грудня 2020 року.

Плани відновлення діяльності

Національний банк зупинив проведення всіх видів 
виїзних перевірок банків та інших фінансових 
установ на період карантину або обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу 
(COVID-19). 

Також на час карантину зупиняються перевірки, 
розпочаті до ухвалення цього рішення. Такі 
перевірки продовжаться після припинення 
карантину з урахуванням часу, що минув до його 
встановлення.

Припинення виїзних перевірок банків 
та інших фінансових установ

Пом’якшення, запроваджені Національним банком для підтримання банківської системи
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Стрес-тестування та управління платоспроможністю
організацій в умовах пандемії

Доповідач: Світлана Будова
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Принципи планування другого етапу 
реагування на пандемію:

Продовжувати спостереження за 
співробітниками та клієнтами

Використання власних та 
залучених ресурсів 
найкращим із способів з 
метою збереження 
стійкості

Можливість змінювати 
вектор діяльності з метою 
задоволення потреб 
клієнтів та фінансових 
цілей

Безпека

Гнучкість

Стійкість

Проблематика:

Перша фаза відповіді на COVID-19 вже триває, в надзвичайно короткі 
терміни відбулися значні зміни.

Другий етап реагування повинен базуватися на очікуваннях 
невизначеності та виникнення можливих збоїв процесів протягом 
багатьох місяців. У цей період організаціям непотрібно буде відновити 
впевненість у майбутньому, гарантуючи те, що відповідні заходи 
забезпечать стійкість та фінансову незалежність, здатність адаптуватися 
до викликів ринку. 

Використання модифікованого підходу в моделюванні сценаріїв, стрес-
тестування та планування на випадок непередбачуваних подій 
допоможуть спланувати наступну фазу кризи COVID-19.

Шляхи:

Використання перевіреного підходу до планування на основі сценаріїв може допомогти організаціям 
визначити, як здійснювати діяльність під час тривалої невизначеності, зважаючи на такі питання:

 Що вам потрібно зробити, коли вам це потрібно зробити, і як ви це зробите відповідно до національних/ 
міжнародних рекомендацій та обмежень.

 Як ви будете задовольняти потреби клієнтів протягом періоду невизначеності.

 Налаштування діяльності за принципами: гнучкість та стійкість.

Для кожного сценарію необхідно застосовувати конкретні припущення щодо планування за потреби.

Такий структурований підхід до планування змін допомагає визначити необхідні дії, тригери та їхні наслідки. 
Він може бути застосований до всієї організації або конкретних функцій, що дозволяє підвищити стійкість і 
зменшити ризик.

Результат:

Забезпечення структури планування 
майбутнього кризи COVID-19.

Дозволяє організаціям надавати 
послуги під час тривалої 
невизначеності та підтримувати 
стійкий фінансовий стан на основі 
чіткого письмового плану дій.

1 2

3

4

Стрес-тестування як один із інструментів планування
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Підготовка даних Застосування

Визначення драйверів сценаріїв

Коригування макроекономічних 
прогнозів:

• ВВП;

• рівень інфляції;

• ціни на нафту;

• …

Аналіз змін бізнес-процесів:

• закриття клієнтських офісів;

• обслуговування карткових 
лімітів;

• перегляд умов кредитування
(реструктуризація); 

• …

Розрахунок цільових змінних за 
скоригованими прогнозами:

• Обсяг EL і UL по портфелю загалом і 
з розбивкою по сегментах.

• Обсяг потреби в капіталі для покриття 
ризиків по портфелю загалом і з 
розбивкою по сегментах і типах ризику.

• Економічний капітал.

• Нормативи достатності капіталу і 
ліквідності.

• Норматив короткострокової ліквідності.

• Норматив чистого стабільного 
фондування.

• Горизонт виживання.

• Вартість ризику (cost of risk).

Прогнозний ОПУ і Баланс

Ліміти з ризик-апетиту і 
сигнальні значення

Звіти

План відновлення фінансової 
стійкості

Організація процесу стрес-тестування
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 Обмежувальні заходи

 Заходи підтримки

 Відсутність заходів

 Рівень зараження

 Тяжкість

 Смертність

Надмірна реакція:

 Зниження інвестицій

 Зниження попиту

 Падіння світових ринків

Політична відповідь

Ефект на здоров’я

Ефект настрою

Ключові драйвери сценарного планування пандемії
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ВВП Курс валют Безробіття
Рівень 

інфляції
Рівень 

інвестицій

Легка форма, керована 

Легка форма, некерована 

Важка форма, керована

Важка форма, керована – Низька смертність 

Важка форма, некерована

Важка форма, посилена

Макроекономічні передумови сценаріїв стрес-тестування
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Розглянемо приклад зміни DR по 
роздрібному портфелю Банку:

Станом на 1 січня 2020 року Банком було розроблено 
макромодель, яка пояснює залежність рівня дефолту по 
портфелю від зміни макропоказника «Рівень безробіття». 

Під час побудови моделі і прогнозування рівня дефолту 
по портфелю Банк використовував прогноз на 2020 рік 
відповідно до Постанови КМУ №883 від 23 жовтня 
2019 року. Плановий рівень безробіття складав 8.1. 
Станом на 1 квітня 2020 року прогноз було переглянуто і 
прийнято на рівні 9.4.

Станом на 1 квітня 2020 року Банк переглянув модель і 
розрахував нове значення DR з урахуванням прогнозу 
по макрофактору (див. рис.).

upturn baseline downturn

Forecasted DR_1

8.7011% 8.8401% 8.9818%

Forecasted DR_2

9.5186% 9.7716% 10.0326%

Differences

0.6176% 0.9315% 1.0508%

Приклад зміни значення макрофактора на рівень дефолту по портфелю
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Зміни в макросередовищі призведуть до зростання рівня 
проблемних кредитів, а також на рівень повернення 
боргу за ними. Необхідно своєчасно реагувати на зміни в 
якості портфелю, намагатися попередити зростання NPL 
та закласти новий обсяг ризику у вартість кредитних 
продуктів.

Необхідно здійснити переоцінку активів і пасивів та 
оцінити вплив на фінансовий стан.

Перегляд планових резервів, якості активів та 
прогнозних погашень по кредитах дозволить 
своєчасно оцінити потребу у ліквідності. 

Робота над складовими, зазначеними вище, стане передумовою утримання капіталу 
організації на відповідному рівні та дозволить мінімізувати вплив на фінансовий стан 

Зростання рівня NPL

FX-риск

Ліквідність

Процентний ризик

Своєчасне та якісне управління ліквідністю дозволить мінімізувати 
вплив на зростання процентного ризику та фінансовий результат 
організації.

Оцінка впливу макропоказників на платоспроможність організації
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Q & A
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Хочемо познайомитись з вами ближче, щоб наш контент став у нагоді для вашої роботи – перейдіть, 
будь ласка, за посиланням та дайте відповіді на три коротких запитання. Це займе не більше 1 хв.

Скануйте QR-code та поділіться інформацією  
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