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Райффайзен Банк Аваль, є частиною банківської 
групи Райффайзен Інтернаціональ Банк з кінця 2005 
року. 
 
 
Основними акціонерами є  
Група РБІ – 68% акцій 
Європейський банк  
реконструкції та розвитку  
– 30% акцій. 
 
 
За результатами 2016 року банк посів 1-е місце за 
обсягом прибутку у розмірі 3,8 млрд грн серед усіх 
банківських установ України. 
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Сорока Юрій 
Керівник напрямку 
фінансового контролінгу та 
інформаційними потоками 
даних,  
В РБАваль більше 10 років  
yurii.soroka@aval.ua 

Соловйова Ольга 
Керівник напрямку 
управління ризиків фізичних 
осіб та моделювання 
роздрібних ризиків 
В РБАваль більше 10 років  
olga.solovyova@aval.ua 
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1. Організаційна структура 

контролінгу в банку 

2. Інструментарії 

3. Технології 

4. Контролінг ризиків у банку 

5. Кейси  

6. Дискусія. 
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 - бюджетування / прогнозування (Budgeting / Forecasting) 
 - управлінська фін. звітність (Management reporting) 
 - управління якістю даних (Data quality management) 
 - побудова звітності вітрин даних (Group Data Ware House) 
 - контроль витрат та інвестицій (Cost controlling) 

Банк	

CFO-
finance	

CRO	
risks	

COO	
opera6ons	

CIO	
IT	 ….	

Controlling,	Business	
Intelligence,	Project	

management	
Accoun6ng	 Treasury/	

ALM	 HR	 ….	

Controlling,	BI	 Project	
management	
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Основними методами фінансового контролінгу в банку є: 

Трансфертне	ціноутворення,	витрати	

Risk	based	pricing	

Комплексна	оцінка	частин	бізнесу	

Нові	вимоги	регуляторів	

Оцінка	ІТ	
складових	
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Облікова ставка НБУ як індикатив ринку. 

Прогнозованість очікувань: 
•  Політика та механізм інфляційного таргетування. 
•  Графік засідань Правління нбу з питань монетарної 
політики 
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Доходність	
•  Як	вірно	спрогнозувати	розвиток	бізнесу/продуктів	та	його	
альтернативи?	

Собівартість	
•  Процеси	проходять	чз	різні	підрозділи	і	асоціюються	з	різними	
типами	затрат	

•  Доля	змінних/постійних	затрат	(масштабованість	продуктів)	
•  Доля	ІТ	складових.	

Ризиковість	
•  Як	врахувати	ризики	
•  Історія	не	завжди	пояснює	майбутнє	

Капітал,	регулятори	локальні,	європейські.		
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Вимоги	
регуляторів,	
тенденцій	
ринку	

• Проведння	стресс	
тестуванння	
локальним	та	
європейськими	
регуляторами	

• Впровадження	
нових	стандартів	
IFRS9,	Basel.	

• Адаптація	
податкового	
законодавства	

Вибір	моделі	
бізнесу		

• Вибір	продуктів	
• Профіль	ризику	
• Оптимізація	
• Пошук	нових	
можливостей		

Капітал	

• Передбачуваність	
бізнесу	для	
акціонерів	

• Передбачуваність	
ринку	для	
акціонерів	

• Очікування	
прибутку	
акціонерами	

• Стрес	фактори.	
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Висока частина витрат банківського сектору є ІТ, за 
різними оцінками від 20 до 50%. 
 
Відмінність від виробництва:  
як коректно враховувати ці витрати в собівартості 
продуктів банку. 

Сервера? 

Канали звязку ? 

Програмне  
забезпечення? 
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- OFSAА (Oracle finance services analytical applications) 

- Робота з великими даними - BigData 

- Robotics approach, Lean підхід  
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•  Знання	даних,	сховищ,	їхніх	структур.	
-	 	data	analyst	(IT	+	business)			

•  Інтерактивна	візуалізація		
-  OLAP	technology		
-  interac6ve	dash	boards	

•  Від	‘даних’	до	‘знань’.	Від	‘знань’	до	‘прийняття	рішень’	
•  Розподілення	даних	за	цільовими	фокус	групами	

-  Топ	менеджмент	банку	
-  Експертна	ланка	
-  Моніторинг/контроль	
-  Регулятори	(ECB,	NBU,	RBI,	Basel)	
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•  На	практиці	здійснюється	неперервний	процес	оптимізації	
більшості	процесів.	

	
•  Автоматизація	всіх	процесів,	що	можуть	здійснюватися	

автоматично.	
	
•  Швидкість	змін.	
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Credit	Risk	
Control	

Opera6onal	
Risk	Controlling	

Market	Risk	
Management	

Integrated	Risk	
Management	

Balance	Sheet	
&	Liquidity	Risk	
Management	
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Що	означає	управління	кредитним	портфелем?	
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Credit	Policy,	
Applica6on	
Processing	

Underwri6ng	
Retail	Credit	

Fraud	
Management	

Por�olio	
Management	
and	Analy6cs	

Modelling	and	
Decision	
Science	

Collateral	
Management	

Strategic	
Collec6ons	
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Ризик дефолту – ризик того, що 
клієнт не зможе сплатити свій борг  

 
 

Базельський комітет дає таке 
поняття дефолту*:  
ü  кількість днів прострочення 
боргу більше 90  
ü або є сумніви щодо повернення 
кредитних коштів  (unlikely to pay) 

* Article 178 - Default of an obligor
 
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and 
investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Council of the 
European Union, EU Regulation No 575/2013, 26th June 2013   
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Що таке кредитний 
скоринг? 
 
•  Статистичні моделі, 
які «конвертують» 
інформацію щодо 
клієнта в скор (бал) 

•  Такий скоринговий 
бал характеризує 
вірогідність виходу 
клієнта в дефолт 

•  Чим вищий 
скоринговий бал, 
тим нижче ризик по 
клієнту 
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Скільки	боржник	буде	
винний	Банку	на	
момент	виходу	в	

дефолт?	

Exposure	at	
Default	 =EAD	

Яка	вірогідність	
виходу	клієнта	у	

Дефолт	

Probability	
of	Default	 =PD	

Скільки	Банк	
втратить	з	одного	

кредиту?		

Loss	Given	
Default	 =LGD	
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Технології:	
•  Знання	даних,	сховищ,	їхніх	структур	

-  data	analyst	(IT	+	business)			
-  запити	до	сховищ	даних	(SQL)	

•  Статистичні	ПЗ:	SAS,	SPSS,	Sta6s6ca	etc.		

Кроки:	

1.  Бізнес	аналіз	процесу	

2.  	Створення	вибірки	(SQL)	

3.  	Аналіз	даних	(та	моделювання)	(Excel,	SAS)	

4.  	Презентація/документація	аналізу	

5.  	Затвердження	та	впровадження	

6. Подальший	моніторинг,	підтримка,	перегляд	
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•  Чоловік 
•  37 років 
•  Одружений 
•  Проживає постійно більше 10 років на тій самій території 
•  Більше 10 років стажу роботи 
•  Утриманців немає 
•  Посада – начальник управління 

Скоринговий бал клієнта = 572 
 
Цє відповідає PD = 2% 
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