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2014 рік
Змінюється країна, змінюється банк, змінюємось ми. Маніфест Ощадбанку – це система цінностей, сформульована
співробітниками для співробітників та клієнтів.
Це внутрішня філософія і наші принципи роботи. Програма дій і вчинків.
Наше публічне зобов'язання перед мільйонами українців.
Він починається з таких слів: «Моя країна змінюється, і мені не байдуже, адже я хочу в ній жити».
Для нас це основа прагнення змінюватись і ініціювати зміни.
У ньому лише ті слова і твердження, що близькі і зрозумілі нам, оскільки ми з повною відповідальністю прийняли на
себе у 2014 році ці зобов'язання.

2018 рік
Вже сьогодні – чотири роки після створення Маніфесту – по кожному його рядку, кожному зобов’язанню ми готові
пред’явити реальні факти змін.
2018 рік став першим роком реалізації нової стратегії – Стратегії лідерства на 2018-2022 роки. Цей етап у нашому
житті дуже важливий та відповідальний, адже планку піднято високо. Найбільший універсальний банк країни!
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Протягом п’яти років Ощадбанк
здійснив неймовірне

Ми вже ніколи не будемо такими
як були

Протягом п’яти років Ощадбанк здійснив неймовірне – перетворився з
технологічно відсталого рудимента радянської доби на сучасний найбільший
універсальний банк країни.

«Озираючись на події останнього року, які ми пережили разом з нашою
країною, я розумію, що ми вже ніколи не будемо такими як були», – з цього
речення п’ять років тому я почав своє вступне слово до стратегії розвитку
Ощадбанку на 2015-2017 роки. Стратегії модернізації найстарішого банку
країни з найбільшою філійною мережею.

Про це свідчить і динаміка зміни ринкових позицій, і лідерські місця в
численних національних і міжнародних рейтингах банків та компаній,
і оцінки експертів, і відгуки клієнтів у соціальних мережах.
Так, є ще над чим працювати і куди зростати, але вже зараз можна
стверджувати з гордістю – топ-менеджмент на чолі з Андрієм Пишним
із завданням модернізації найстарішого банку країни з найбільшою
мережею та великим портфелем старих проблем на даному історичному
етапі впорався на відмінно. Ця команда достойна того, щоб продовжити
подальший курс розвитку і лідерства Ощадбанку, визначений його
стратегією на 2018–2022 роки, яку затвердив уряд і схвалили наші
міжнародні партнери, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку.
Переконаний, що Ощадбанк має реальні можливості в середньостроковій
перспективі стати безумовним лідером української банківської системи, а
отже – доказом того, що державні компанії можуть змінюватись і ставати
сучасними, технологічними і здатними конкурувати на рівних засадах
з рештою учасників ринку. Правління готове до зміни корпоративного
управління згідно з кращими світовими практиками, щоб прискорити
розвиток Ощадбанку і максимізувати його акціонерну вартість напередодні
часткової приватизації. Я дякую за честь працювати в одній команді і хочу
звернутись до своїх наступників, до членів нової Наглядової ради.
Шановні колеги! Ви працюватимете разом з однією з найкращих команд в
українському банківському секторі, яка в найважчі часи змогла зберегти
банк, створити для нього перспективу розвитку і вивести на лідируючі
позиції в тих сегментах ринку, де його раніше ніколи не було – в онлайнбанкінгу, в електронній комерції, в роздрібному, малому та середньому
бізнесі. Це команда переможців, з якими ви, впевнений, здобудете ще
не одну велику перемогу. І зможете написати подібні слова вдячності і
захоплення, якими я ділюся зараз з вами.
Бажаю нових звершень та наснаги в подальшій спільній праці і правлінню
Ощадбанку, і новій Наглядовій раді. Переконаний, у вас все вийде. Тож
уперед, до нових висот!

З повагою,
Голова Наглядової ради Ощадбанку
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Роман Греба

Ми вперше подаємо річний звіт банку в такому форматі. І без аналізу
попередніх чотирьох років неможливо пояснити наші результати за 2018 рік.
Тим більше – це був нелегкий, але захопливий шлях.

2014 рік
Країна і ми тримали удар. Змінювалась реальність, і потрібно було
ухвалювати доленосні рішення, щоб вистояти і створити платформу для
власної перспективи. Змінюйся або зникай – це історія 5-річної давнини
і про країну, і про Ощад.
Пригадую, як восени 2014 року на першій стратегічній сесії я поставив перед
командою мету – стати банком-лідером. У тих умовах це звучало, м’яко
кажучи, дивно, на межі адекватності. Приблизно таку реакцію я вловив в
очах колег. Хоча прекрасно усвідомлював рівень наявних проблем, а ще
більше – рівень персональної відповідальності: моєї та членів правління.
Зрештою, ту стратегію модернізації за інтегральним показником всіх її
складових ми реалізували на 90% і вивели банк на лідерські позиції.
Ми зупинили відтік ресурсної бази влітку 2014 року. А на кінець того ж
року її відновили і почали нарощувати. Банк вийшов у лідери за динамікою
приросту депозитів фізичних осіб. Це дало змогу вже в 2016 році достроково
і повністю погасити кредити рефінансування НБУ на суму понад 20 млрд
грн, які перебували в балансі банку з 2008 року.
Ми збудували всередині старого банку новий сучасний банк – 600
відділень нового формату. З них 20 інклюзивних – перших в Україні й у всій
Центральній та Східній Європіта та мобільні відділення на базі КрАЗів.
Ми з нуля створили преміум-банкінг. Він за обсягом депозитного портфеля,
якби був окремим банком, увійшов би до топ-3 банків країни.
Утім, сучасний банкінг – це не тільки і не стільки мережа відділень банку,
скільки цифрові технології та онлайн-послуги. П’ять років тому Ощад
мав лише 13 тисяч користувачів додатку «Ощад 24/7». І я б залюбки
познайомився з кожним з них. Адже функціонал старого додатку був ще
тим квестом. Натомість ми розробили і впровадили новий зручний додаток
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і фактично побудували з нуля другий в країні за популярністю і кількістю
користувачів (3,5 млн клієнтів) онлайн-банкінг.
За кількістю активних платіжних карток і POS-терміналів у торгових
мережах ми також вийшли на ІІ місце на ринку, перед тим плентаючись за
цими напрямами у другому й третьому десятку. Завдяки сильній компетенції
нашими клієнтами за евайринговим обслуговуванням стали найвідоміші
міжнародні та українські комерційні бренди – McDonald’s, Auchan, H&M,
Turkish Airlines, KFC, DHL, TUI, PZU, Нова Пошта, Епіцентр, АТБ, Rozetka,
SOCAR та ін.
Ми створили новий бізнес-напрям з підтримки малого і середнього бізнесу.
Розробили безпрецедентну профільну програму «Будуй своє» та конкуруємо
з лідерами ринку в цьому сегменті.
Ощадбанк розмістив облігації внутрішньої муніципальної позики Львівської
міськради на суму 440 млн грн, і це розміщення стало першим в Україні за
попередні чотири роки.

Ось із таким
кейсом досягнень,
розв’язуючи
проблеми, що
дістались нам у
спадок, та здобувши
нові компетенції, ми
увійшли в 2018 рік,
реалізувавши нашу
стратегію модернізації 2015-2017 рр.

Окремим стратегічно важливим завданням стала робота з проблемним
кредитним портфелем, який стрімко зріс внаслідок анексії Криму та війни на
Донбасі, а також через стан національної економіки у зв’язку з цим (глибоку
виробничу, валютну та банківську кризу). Для цього було створено новий
підрозділ у структурі банку, де зібрали кращих юристів – фахівців з ринку.
З ними ми отримали судові перемоги й перспективу відшкодування збитків,
завданих банку несумлінними позичальниками.

Мета стратегії – стати найбільшим універсальним банком країни. З одного
боку – зберегти і покращити свої унікальні лідерські компетенції в роботі
з великими компаніями. В тому числі державного сектора, насамперед
енергетики, інфраструктури та АПК. З іншого – вийти на лідерські позиції
в сегментах малого, середнього та роздрібного бізнесів, ставши ще більш
сучасним і технологічним банком, банком першого вибору українців та
українського бізнесу.

На початок 2018 року, коли було розроблено нашу нову стратегію,
корпоративне управління банку ще не було реформовано – не була
сформована нова незалежна наглядова рада, яка мала б її затвердити. Щоб
не зупинятись і далі трансформувати банк, у нас не було іншого виходу, як
внести цей важливий документ на розгляд акціонера – Кабінету Міністрів
України. Що ми і зробили. Уряд його розглянув і успішно схвалив. І це,
до речі, безпрецедентний випадок і в історії банку, і в історії української
банківської системи. Кілька важливих маркерів цієї стратегії до 2022 року:
наростити активи до 334 млрд. грн., забезпечити CIR – 63%, ROE – 12%.

2018 рік
Зважаючи на цілі прийнятої стратегії, на 2018 рік ми поставили перед собою
вісім пріоритетів.

Пріоритет 1:

Розуміючи роль, яку посідає Ощадбанк серед державних банків, наша
команда була безпосереднім учасником розробки стратегії реформування
всього держаного банківського сектора. Стратегія визначила шляхи
і строки комерціалізації, спеціалізації і часткової приватизації держбанків –
входження до їх акціонерного капіталу авторитетних міжнародних
фінансових організацій.
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Тож була потреба в нових цілях та стратегії їх досягнення. І ми обрали
розвиток. Щоб максимально виявити, осмислити і реалізувати нові
можливості. Стратегія розвитку і лідерства – це те, що нам потрібно
на новому етапі. Наприкінці 2017 року ми з командою розробили
таку стратегію, покроково розписану на 2018-2022 роки, при цьому
використавши кращу міжнародну експертизу.

Чому це настільки важливо?

Ми запровадили нову систему ризик-менеджменту, переглянувши
функціональну структуру та повноваження з урахуванням стандартів
управління кредитним ризиком Basel Accords та кращих світових практик.
Результатом втілення банком нових підходів до системи управління
кредитними ризиками при формуванні «нового» якісного портфеля кредитів,
а також консервативного підходу до резервування, стало зниження вартості
кредитного ризику.

Для Ощадбанку таким найбільш імовірним стратегічним інвестором став
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Моє перше закордонне
відрядження було якраз до Лондона в штаб-квартиру ЄБРР влітку 2014
року. Я поїхав туди одразу після відрядження в щойно звільнені Слов’янськ
і Краматорськ у Донецькій області, в яких після бойових дій за 48 годин
було відновлено роботу відділень Ощадбанку.А вже за два роки Ощадбанк,
Міністерство фінансів та ЄБРР підписали меморандум про стратегічне
партнерство і дорожню карту тих перетворень, які повинні відбутись, аби
ця авторитетна міжнародна фінансова організація стала акціонером Ощаду
поряд з державою. І ми щодня наближаємось до цієї стратегічної мети.

Модернізація і зміни вже не могли бути нашою стратегічною метою, адже
за чотири роки ці два поняття перетворилися з цілей на засоби нашого
щоденного життя. Ми навчились змінюватись і адаптуватись, знаходити в
нових викликах нові можливості, а ці нові можливості монетизувати.

Нову стратегію було передбачено дорожньою картою трансформації банку
в рамках Меморандуму про стратегічне партнерство з ЄБРР. Вона одразу
стала новою віхою в історії Ощадбанку та української банківської системи.

Ми розпочали найбільш масштабну серед держбанків реструктуризацію
проблемних боргів у рамках Закону України «Про фінансову
реструктуризацію». Ми підготували та подали позов проти Російської
Федерації за втрачені активи банку в Криму, пройшли складні процедури,
арбітражні слухання й перемогли!

Ми розробили і впровадили сучасну систему розвитку персоналу,
сформували нову корпоративну культуру і чітко визначили місію і цінності
нашої команди, а головне – стали бажаним і надійним роботодавцем.

Постало питання: що далі?

Диверсифікація кредитного портфеля і зміна бізнес-моделі.
Як має виглядати бізнес-модель (кредитний портфель) в 2022 році:
корпоративний сектор – 64%, роздрібний бізнес – 22%, малий і середній
бізнес – 14%.
Якою вона була в 2014 році: 95% кредитного портфеля – заборгованість
юридичних осіб; 5% кредитного портфеля – заборгованість фізичних осіб
(91% з них – у дефолті), 0% – сегмент малого і середнього бізнесу.
Діюча бізнес-модель станом на кінець 2018 року: 87% кредитного
портфеля – кредити юридичних осіб (великий корпоративний бізнес), 8% –
кредити населенню, 5% – сегмент малого і середнього бізнесу.
При цьому нам вже вдалося не лише зменшити частку портфеля великого
корпоративного бізнесу, але й істотно диверсифікувати його, значно
скоротивши в ньому частку держсектора: з 40% до 36%.

Пріоритет 2:

Збільшення комісійного доходу.
Комісійний дохід, за обсягом якого 5 років тому ми посідали сьоме місце
на ринку, а за приростом одинадцяте, покривав лише 38% адміністративних
витрат банку (в т.ч. утримання мережі й оплату праці персоналу). Наразі
ми посідаємо друге місце на ринку, а комісійний дохід банку покриває 63%
адміністративних витрат, що відповідає середньоринковим показникам.
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Пріоритет 3:

Робота з NPL, що був сформований до березня 2014 року.

секторі. Отже, зміни в Ощаді побачили й оцінили українці, а це найвища
оцінка роботи нашої команди.

На початок 2019 року на користь Ощадбанку прийнято близько 7,2 тис.
судових рішень про стягнення коштів з недобросовісних позичальників
на загальну суму 45 млрд грн З них 14,6 млрд грн – претензії до кінцевих
бенефіціарів – фізичних осіб. На користь банку вже стягнуто грошима і
майном близько 5,9 млрд грн.
Ощадбанк здобув перемогу над РФ у Міжнародному арбітражі за
втрачені активи в Криму. Арбітражний процес тривав з 2015 року. Сума
відшкодування на користь банку колосальна – 1,3 млрд. дол. США. Плюс
майже 100 тис. дол. щоденних штрафних санкцій за прострочення сплати
основної суми.
Ми розуміємо нашу відповідальність перед акціонером в особі уряду за
докапіталізацію, яку Ощадбанк отримав в попередні роки. ЇЇ було ухвалено
для покриття збитків, яких зазнав банк внаслідок зовнішньої агресії і
подальшої втрати своїх інвестицій та активів у зв’язку з цим. Тож ми успішно
повертаємо та відстоюємо в українських, іноземних і міжнародних судах
кожну гривню Ощадбанку.

2018 року бренд «Ощадбанк» увійшов до топ-100 найдорожчих брендів
України, національного рейтингу за версією журналу «Новое время» та
компанії MPP Consulting, збільшивши свою вартість на 71% порівняно з
попереднім роком.

Пріоритет 5:

Пріоритет 6:

Крім того, Ощад першим з українських банків імплементував Закон
України «Про фінансову реструктуризацію» для врегулювання проблемної
заборгованості й поліпшення якості кредитного портфеля. У 2018 році
Ощадбанком проведено 7 процедур фінансової реструктуризації на
суму 16 млрд грн. Загалом банком проведено 14 процедур фінансової
реструктуризації на загальну суму понад 23 млрд грн.
Тому не дивно, що команду Ощадбанку визнано кращою в українській
банківській системі за рейтингом Best Legal Departments 2018.

Пріоритет 4:

Зростання в сегменті роздрібного бізнесу.
Ощадбанк вийшов у лідери за динамікою приросту депозитів фізосіб і
майже втричі збільшив свою частку на ринку – з 7,12% у 2014 році до
21,92% на кінець 2018-го. Тільки за 2018 рік динаміка збільшення частки на
ринку становила 2,31%. Банк здобув лідерство на ринку іпотечних кредитів.
Посів 14% ринку автокредитування, хоча два роки тому взагалі не видавав
автокредити. Ми другі на ринку в картковому бізнесі, довівши кількість
активних карток до 6,1 млн.

Пріоритет 7:

Ми розвиваємо наш додаток «Ощад 24/7» і наповнюємо його новими
продуктами і сервісами. Ми були серед перших банків в Україні, хто
запровадив додатки GooglePay та ApplePay, а наш преміум-банкінг визнано
кращим за версією міжнародних видань Euromoney, а також провідних
британських журналів PWM (Professional Wealth Management) та The Banker,
що входять до групи Financial Times.
2018 року Ощад втретє поспіль очолив авторитетний національний рейтинг
«50 провідних банків України» і вперше отримав номінацію як найбільш
технологічний банк на FinAwards.
Слід віддати належне команді підрозділу електронної комерції за те, що
ми стали першопрохідцями в створенні cashless-простору на найбільших
фестивалях національного масштабу Atlas Weekend та Ulichnaya Eda, під
час фінального матчу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський». У партнерстві
з Visa та Mastercard банк масово впроваджує технологію безконтактних
NFC-платежів за проїзд у столичному метро і в громадському транспорті
міст України. До того ж ми впевнено втримуємо ІІ місце на ринку торгового
еквайрингу, довівши кількість POS-терміналів банку в торгових мережах
до 45 тисяч. У нашій роздрібній мережі 87% трансакцій проходить у
дистанційних каналах і лише 13% – через каси відділень. П’ять років тому
все було навпаки – понад 80% операцій проходило через каси відділень у
готівковій формі.
Рівень лояльності клієнтів до Ощадбанку (NPS) за даними компанії GfK зріс
учетверо – з 8% 2015 року до 32% клієнтів 2018 року. Частка тих, хто готовий
бути промоутером, тобто пропонувати банк своїм рідним, близьким, друзям і
колегам, зросла з 32% до 48%. Це найвища динаміка у всьому банківському
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Пріоритет 8:

Підтримка малого і середнього бізнесу.
У співпраці з ЄБРР та Франкфуртською бізнес-школою ми підготували
кредитних менеджерів і програму мікрокредитування. Відтак портфель
кредитів малого і середнього бізнесу тільки за 2018 рік зріс на 67%, або
на 1,4 млрд грн, і перевищив 3,5 млрд грн, а портфель депозитів в цьому
сегменті становить 16,7 млрд. грн. Ми запустили мобільний додаток
CorpLight і тим самим дали підприємцям можливість перенести бізнес у
смартфон та керувати ним у режимі 24/7.
ІТ-платформа. Проект «UnitedData/Об’єднані дані».
Ми наполегливо йшли до створення єдиної ІТ-платформи. Раніше в
Ощадбанку було 300 різних МФО і 26 АБС чотирьох різних типів. Наразі ж
створено базу для обслуговування клієнтів у «єдиному вікні». Наступний
крок – налаштування бізнес-процесів для нового рівня обслуговування, до
якого ми прагнемо. Нова система здійснює поглиблену аналітику, виявляє
потреби клієнта, надає актуальні пропозиції щодо обслуговування. Вона
сприяє побудові нових схем процесів роботи з клієнтами, модифікації
існуючих підходів. Завдяки цьому клієнт матиме змогу обслуговуватись по
всіх діючих продуктах у будь-якому відділенні Ощадбанку незалежно від
того, де відкривались рахунки та куди звернувся клієнт. Для інших банків це
звична річ, для Ощаду в силу історичних причин – неабияке завдання.
Імплементація вимог щодо управління ризиками.
Національний банк України у 2018 році затвердив нові підходи до системи
управління ризиками в банках та банківських групах України (Постанова
НБУ №64), у зв’язку з чим Ощадбанк наразі зосереджений на імплементації
норм, вимог та принципів оновлення системи управління ризиками. Ми
розробили план робіт та впровадили перших два етапи згідно з зазначеною
постановою НБУ. Переглянули ризик-правила та вдосконалили методологію
здійснення нових активних операцій для різних клієнтських сегментів.
Серед них – проектне фінансування, лізинг, фінансування бюджету розвитку
муніципалітетів, фінансування будівництва для енергогенеруючих компаній
в альтернативній енергетиці, акредитація забудовників та страхових
компаній.
Перехід на 9-й міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 9).
Перехід на МСФЗ 9 всі учасники ринку мали закінчити в 2018 році. Та для
Ощаду це була значна програма трансформації: від змін методології (обліку,
оцінки, прогнозу) до автоматизації комплексного процесу розрахунку
очікуваних кредитних збитків, від імплементації сучасного програмного
рішення в ІТ-ландшафт банку до побудови нової моделі управління якістю
даних.
У кінці 2018 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило
рейтинги Ощадбанку – довгостроковий рейтинг депозитів у національній
валюті до Caa1, рейтинг депозитів в іноземній валюті до Caa2 та рейтинг
BCA до Сaa1. Підвищення рейтингів пов’язано з підвищенням суверенного
рейтингу України, поліпшенням покриття проблемних кредитів Ощадбанку
резервами та наявним високим рівнем ліквідних активів.

2019 рік. Наші плани
на майбутнє

У березні 2019 року ми виконали свої зовнішні зобов’язання на суму 477
млн. дол. США, що є підтвердженням не лише ефективного управління
ресурсною позицією, але й репутації банку як надійного партнера. Так
буде й надалі.
12

Ми продовжуємо наповнювати продуктами і сервісами наші бізнес-напрями,
глибше монетизувати нашу клієнтську базу через розширення кроспродажів.
Портфель токсичних активів все ще залишається викликом. І ми активно
використовуємо законодавчо закріплений інструмент фінансової
реструктуризації в роботі з портфелем NPL, що був сформований до березня
2014 року і сумарно перевищує аналогічні портфелі решти держбанків разом
узятих. Разом із тим команда працює над аналізом і розробкою нових
інструментів роботи з проблемними кредитами.
У наших планах запровадження єдиного МФО та перехід на нову
технологічну сходинку – запуск повної діджиталізації всіх процесів,
реалізація масштабного інноваційного проекту Integra, розробленого спільно
з компанією «Делойт». Ми продовжуємо інвестувати в ІТ-платформу та
інформаційну безпеку.
Незабаром на нас чекає зміна корпоративного управління – призначення
і початок роботи нової наглядової ради, більшість в якій складатимуть
незалежні члени. А це означає, що банк набуде додаткову експертизу, будуть
імплементовані нові внутрішні регламенти задля кращої взаємодії всередині
команди. І моє персональне завдання – забезпечити максимально швидке
та глибоке залучення нового складу наглядової ради в проблематику банку
з метою актуалізації стратегії та реалізації її завдань.
Маємо десятки завдань і намірів, проектів та ініціатив. І для їх реалізації
важливе не лише нове корпоративне управління, яке ґрунтується на кращих
світових практиках, а й послідовність і спадковість команди і курсу, які
змінили і розвивають банк.

Наша команда

Протягом п’яти років команда Ощаду продемонструвала унікальні не
лише професійні, а й бійцівські якості. Кажу це з гордістю. Ядро нашої
команди сформовано ще в 2014-2015 рр. До нас прийшли амбітні люди. І їх
мотивацією була і залишається не заробітна плата, а бажання прийняти
виклик, відповідальність і, звісно, бажання самореалізуватись.
Ми побудували нову корпоративну культуру всередині банку. І почали з
Маніфесту, нашого зводу життєвих цінностей і принципів, в які ми віримо.
Наш перший Маніфест починався словами «Моя країна змінюється, і мені
не байдуже, адже я хочу в ній жити…». А далі – парадигма: змінюється
країна, змінюється банк, змінююсь я.
Ми почали зміни з себе. І тепер в Ощаді є свій кадровий резерв, своя
внутрішня відкрита і демократична система комунікацій. Кожен ощадівець
отримав можливість розвиватись і стати лідером у своїй сфері. У нас діє
ціла низка навчальних курсів підвищення професійної майстерності і навіть
свій банківський аналог МВА, який вже випустив п’ять хвиль менеджерів.
Ми змінили банк, який тепер змінює країну. «З нами підіймаються
українські стартапи і стає потужнішим великий бізнес. З нами роблять
перші кроки і планують майбутнє мільйони українців» – це слова з нашого
нового Маніфесту.
Ми усвідомлюємо виклики, розуміємо завдання, впевнено та оптимістично
дивимось у майбутнє, адже, як казав Майкл Джордан, талант виграє в іграх,
а командна робота та інтелект – перемагають у чемпіонатах.
Ми вже ніколи не будемо такими як були – ці слова знову актуальні
сьогодні, як і п’ять років тому. Протягом цього часу ми стали більш зрілими,
прагматичними, згуртованими і готовими конкурувати за лідерство з
кращими. Дякуємо нашим клієнтам – теперішнім і майбутнім. Приєднуйтесь
до нас та залишайтесь з нами. Далі буде.

Голова Правління Ощадбанку
Пишний Андрій
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Розділ 1.
Характер бізнесу

Макроекономічне середовище та
конкурентна позиція Банку
Макроекономічні показники
Діяльність АТ «Ощадбанк» (далі за текстом – Банк або Ощадбанк)
здійснюється в Україні. На даний момент політична та економічна ситуація
поступово стабілізується, однак економіці досі притаманні особливості
економік країн, що розвиваються.
Ось уже три роки поспіль в Україні спостерігається помірне зростання та
стабілізація макроекономічної ситуації. Упродовж 2018 року економіка
України продовжувала відновлюватися на тлі підвищення внутрішнього
споживчого попиту, помірної інвестиційної активності, а також рекордного
врожаю зернових культур. Реальний ВВП у 2018 році зріс на 3,3% (у 2017
році – на 2,5%).
Водночас вперше за останні 5 років вдалося знизити показник інфляції
нижче двозначного рівня (9,8%). Цьому сприяли зважена монетарна
політика НБУ, відносна курсова стабільність, розширення внутрішньої
пропозиції, а також зниження світових цін на продукти харчування та
енергоносії.
Успіхи в економічному розвитку знайшли своє відображення у зміцненні
кредитного рейтингу України. Зокрема, у грудні 2018 року Міжнародне
рейтингове агентство «Moody’s» підвищило суверенний рейтинг України з
рівня Caa2 до Caa1.
Окрім внутрішньої економічної ситуації в Україні, на діяльність та результати
роботи Банку впливає також і зовнішнє макроекономічне середовище.
Більш жорстка монетарна політика ФРС та ЄЦБ, а також погіршення
торгівельних відносин між США, ЄС та Китаєм з початку 2018 року
підвищили ризики відтоку капіталу з країн, що розвиваються, та негативно
позначилися на вартості розміщення ОЗДП України у 2018 році.
Більш детальну інформацію з цього питання наведено в Примітці 2 до
консолідованої фінансової звітності.

Банківський сектор
Загальна ситуація у банківському секторі покращилася. Банківська система
продовжила відновлюватися після кризи і вперше за останні роки отримала
позитивний фінансовий результат. За підсумками 2018 року, розмір
прибутку склав 22 млрд грн.
Серед позитивних факторів варто зазначити відновлення роздрібного
кредитування та зростання обсягу чистих кредитів. У 2018 році чистий
кредитний портфель фізичних осіб по системі збільшився на 22 млрд грн, а
це +24% до рівня 2017 року. Темп зростання чистого кредитного портфелю у
2018 році підвищився до 6% проти 1% у 2017 році.
Зазначені зміни відбулися незважаючи на зростання облікової ставки
протягом 2018 року. Упродовж року облікова ставка НБУ підвищувалася
чотири рази: з 14,5% на початку року до 18% у вересні 2018 року, після чого
залишилася незмінною до кінця року. Ставки за депозитами та кредитами в
гривні змінили тренд і почали швидко зростати, зберігаючи спред (різницю
ставок за кредитами та ставок за депозитами) на рівні попередніх років.
Кількість банків продовжила скорочуватися: у 2018 році їх стало 77, тоді
як у 2017 році налічувалося 82 банки. Негативним фактором впливу на
сектор залишилася висока частка непрацюючих кредитів: у 2018 році вона
становила 53% проти 55% у 2017 році.
Згідно з оцінками міжнародних експертів, середній рівень річного зростання
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ВВП України у 2019–2020 роках становитиме 3%. Поєднання кращих
економічних умов і більш стабільної національної валюти допоможе
стимулювати попит на кредити та підвищити можливості погашення
кредитів позичальниками, підтримуючи прибутковість банків. Крім того,
зниження геополітичного ризику посилило стабільність банківських
депозитів, зменшивши тиск на ліквідність банківської системи.

Бізнес-модель Банку визначається «Стратегією розвитку АТ «Ощадбанк»
на 2018–2022 роки» (далі за текстом – Стратегія розвитку), яку схвалено
Кабінетом Міністрів України в лютому 2018 року. Відповідно до Стратегії
розвитку, Банк є універсальним, з пріоритетним розвитком вертикалей
роздрібного, мікро-, малого та середнього бізнесу (далі за текстом – ММСБ),
при збереженні провідної позиції в секторі корпоративного кредитування.

Порівнюючи банківський сектор України із сусідніми східноєвропейськими
країнами, такими як Польща, Угорщина та Чехія, можна виявити значний
потенціал для розвитку. Так, в Україні частка роздрібних кредитів у
загальному кредитному портфелі складає менше 20%, тоді як у сусідніх
країнах цей показник перевищує 40%. Водночас, рівень співвідношення
депозитів до ВВП в Україні становить 27%, тоді як у сусідів середній показник
– 66%. Частка чистих кредитів до ВВП в Україні знаходиться на рівні 17%,
тимчасом як референтний показник сусідніх країн наближається до 60%.
Зниження відсоткової ставки та зростання доходів мають дозволити
реалізувати потенціал банківського сектору вже в найближчі роки.

На сьогодні активи Банку розподілені між інвестиційним портфелем (54%),
кредитним портфелем (31%) та іншими активами (15%).

Конкурентна позиція Банку

Більша частина процентних доходів Банку формується за рахунок кредитів,
наданих юридичним особам, та інвестицій в цінні папери. Це забезпечує
генерування процентного доходу на достатньому рівні та дає можливість
підтримувати розмір активів, що відповідає положенням Стратегії розвитку
Ощадбанку як великого універсального банку.

Інвестиційний портфель здебільшого складається з цінних паперів (ОВДП),
значну частину яких було отримано при збільшенні акціонером статутного
капіталу Банку.
Станом на кінець 2018 року, 87% кредитного портфеля було представлено
заборгованістю корпоративних клієнтів, 8% – кредитами, які надані
фізичним особам, та 5% – кредитами ММСБ.
Депозитний портфель на 62% складається з коштів фізичних осіб і на 38% –
з коштів юридичних осіб.

Ощадбанк – один із системно важливих банків України. Банк посідає 2 ге
місце за розміром активів та обсягом чистого кредитного портфеля. Це
найбільший в Україні Банк за пасивами в корпоративному секторі та 2-й за
пасивами в роздрібному секторі. Ощадбанк – найбільший серед українських
банків за кількістю відділень та 2-й за кількістю банкоматів і терміналів.
Інформацію щодо конкурентної позиції Банку наведено на Ілюстрації 1.1.

Банк має на меті підвищити відносну дохідність кредитного портфеля
шляхом його диверсифікації за рахунок збільшення до 2022 року частки
кредитів роздрібного бізнесу (з 8% до 22%), ММСБ (з 5% до 14%), та
зменшення частки корпоративного бізнесу (з 87% до 64%). Одночасно, буде
скорочено частку цінних паперів в активах з 54% до 35% при збільшенні
частки кредитів з 31% до 52%.

Короткий опис поточної бізнес-моделі
Ілюстрація 1.1: Конкурентна позиція ощадбанку cеред найбільших банків
України

Заплановані зміни в активах продемонстровано на Ілюстрації 1.2.
Історично (до 2014 року) діяльність Ощадбанку не було сфокусовано
на активних операціях роздрібного бізнесу та ММСБ. Тому задля мети
Ілюстрація 1.2: Зміни бізнес-моделі банку на горизонті 2018–2022 років

(% до чистих активів)

ХХ%

100%

100%

Готівка та кошти
в банках

10%

10%

Корпоративний бізнес

26%

ММСБ
Кредити фіз. особам

87%
2%

3%

5%
8%

Частка в
кредитному
портфелі

33%

7%
12%

Цінні папери

64%

14%
22%

54%
35%

Інше

17

5%

3%

Ощадбанк 2018

Ощадбанк 2022
(відповідно до
Cтратегії Розвитку)
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збільшення частки кредитів фізичним особам та ММСБ у кредитному
портфелі, протягом останніх 5 років Банком майже з нуля було розроблено
необхідні процеси, створено відповідну технологічну платформу та
запроваджено нові продукти для обслуговування зазначених категорій
клієнтів.
Ефективність поточної моделі підтримується низькою вартістю клієнтської
ресурсної бази, як порівняти з середньозваженими показниками ринку.
Цього досягнуто в основному за рахунок роздрібного сегменту: Ощадбанк
має одну з найнижчих процентних ставок по депозитах та поточних
рахунках. Ілюстрація 1.3 демонструє порівняння вартості клієнтських
залучень Ощадбанку з ринком.

Ілюстрація 1.3: порівняння вартості клієнтських залучень ощадбанку з
ринком

Структура (на кінець 2018 р.) та вартість коштів клієнтів (за 2018 р.)
Кошти фізичних осіб

Кошти юридичних осіб

X.X%
X.X% Середньозважені процентні ставки
X.X%

Ринок
7.0%

8.4%

100%

100%

Грн

35%

9.0%

Ін. валюта

28%

3.6%

Грн

20%

Ін. валюта

17%

28%

11.8%

25%

3.3%

7.5%
2.2%

 Додаткові сервіси: система дистанційного обслуговування «Ощад 24/7».
Основні продукти ММСБ включають:
 Пасивні продукти: строкові депозити, депозити на вимогу, поточні
рахунки;
 Активні продукти: кредитування на поповнення обігових коштів,
придбання автотранспорту та обладнання (зокрема в рамках
партнерських програм), овердрафти (в т. ч. бланкові), кредити для
ОСББ/ЖБК, програми кредитування в рамках співпраці з міжнародними
організаціями (фондом WNISEF, ЄБРР, ЄІБ та ЄІФ), програми співпраці з
Німецько-Українським Фондом, програми мікрокредитування, гарантії та
авалювання векселів;
 Додаткові сервіси:
•• Система дистанційного обслуговування рахунків клієнтів ММСБ
«CorpLight», яка відповідає сучасним ринковим вимогам;
•• Програма «Будуй своє», яка має на меті розвиток малого
підприємництва в Україні та включає чотири компоненти: навчання
на окремому порталі «Будуй своє», знижки від партнерів для клієнтів
Ощадбанку, продукти Банку (розрахунковий рахунок, корпоративна
картка, система дистанційного обслуговування «CorpLight») та
фінансування бізнесу за стандартними програмами ММСБ.
До основних продуктів корпоративного бізнесу відносяться:
 Пасивні продукти: строкові депозити та поточні рахунки корпоративних
клієнтів;
 Активні продукти: проектне фінансування, кредити та овердрафти
для корпоративного бізнесу, кредити/облігації/лізинг – фінансування
бюджету розвитку муніципалітетів, інвестиційних проектів, фінансування
будівництва та рефінансування для енергогенеруючих компаній в
альтернативній енергетиці.

29%

12.0%

 Продукти, що генерують комісійний та торговий дохід: платежі населення,
внутрішні та міжнародні перекази, оренда індивідуальних сейфів,
валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами;

9.2%
18%

Для подальшої підтримки низького рівня вартості клієнтських залучень,
Ощадбанк планує нарощувати частку залишків на рахунках клієнтів, як
дешевого та передбачуваного ресурсу для фінансування активних операцій,
приділяючи при цьому значну увагу управлінню строковими розривами
ліквідності, формуванню достатнього рівня високоліквідних активів,
дотриманню нормативів НБУ.
Більш детальна інформація щодо фактичної реалізації планів у розрізі бізнеснапрямків знаходиться в Розділі 3 цього звіту.

Основні продукти та послуги
Як універсальний банк Ощадбанк пропонує клієнтам широкий спектр
банківських продуктів та послуг.
До основних продуктів роздрібного бізнесу належать:
 Пасивні продукти: строкові депозити, зарплатні проекти, пенсійні та
соціальні рахунки та дебетні картки;
 Активні продукти: автокредитування, споживче та іпотечне кредитування,
кредитні картки, участь у державних програмах із стимулювання
енергоефективності;
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Місія, мета та корпоративні цінності

Розділ 2.
Цілі керівництва та стратегії
їх досягнення

Місія, мета та корпоративні цінності Банку залишаються незмінними вже
протягом 5 років. Визначені у лютому 2015 року, вони є базовими як для
Стратегії АТ «Ощадбанк» на 2015–2017 роки (далі за текстом – Стратегія
модернізації), так і для Стратегії розвитку на 2018–2022 роки.
Місія Банку – змінюватися та ініціювати позитивні зміни в країні, бути
банком першого вибору, емоційно близьким кожному українцю.
Стратегічна мета – досягти статусу найбільшого універсального банку
країни, банку №1.
Корпоративними цінностями Банку є:
 Людина
Ми прагнемо стати Банком номер один для Клієнтів і Співробітників.
Наша команда – рушійна сила позитивних змін. Кожен член команди
отримує гідні умови для ефективної роботи, навчання та розвитку. Наші
Клієнти – це Партнери, які нам довіряють. Для них ми створюємо якісні
сучасні продукти та сервіси. Ми будуємо безбар’єрне середовище, в якому
кожен почуватиметься комфортно.
 Розвиток
Ми віримо, що розвиток кожного з нас є запорукою успіху всього Банку.
Ми впевнені, що розвиток найбільшого державного Банку – це вагомий
вклад у побудову успішної держави. Ми заохочуємо ініціативу на всіх
рівнях управління. Ми впроваджуємо новації та прагнемо відповідати
очікуванням наших Клієнтів у всьому – від продуктів і технологій до якості
сервісу та комунікацій.
 Прозорість
Ми працюємо чесно та прозоро. Ми неухильно дотримуємося
загальновизнаних принципів, нормативно-правових актів Національного
банку України та чинного законодавства України. Ми цінуємо порядність
і прагнемо завжди виправдовувати довіру Клієнтів, Співробітників,
Партнерів та Акціонера.

Стратегія модернізації
на 2015–2017 роки
Передумови
До 2014 року мережа філій Ощадбанку була хоч і найбільша серед
українських банків, але вкрай застаріла. Потенційні клієнти сприймали Банк
насамперед як «ощадну касу», тобто місце для отримання пенсії та сплати
за комунальні послуги. Банк значно відставав від конкурентів за рівнем
обслуговування. Пропозиції активних продуктів для роздрібних клієнтів та
ММСБ були майже відсутні.
У той період низький рівень автоматизації та продуктивності,
децентралізація функцій та відсутність уніфікації IT-систем
унеможливлювали ефективне управління, отримання економії від ефекту
масштабу та запровадження сучасних ІТ-рішень.
Очевидним було неефективне використання Ощадбанком своїх стратегічних
активів: найбільшої роздрібної мережі та широкої клієнтської бази.
Така неефективність посилювалася недостатньо розвиненою функцією
ризик-менеджменту: баланс між ризиком та рентабельністю був зміщений
у бік прийняття надмірного ризику. Процес прийняття рішень у Банку
характеризувався надмірною тривалістю та складністю процедури.
Недостатня відповідальність за кінцеві результати, низька якість сервісу а
також недостатнє прагнення до покращення були ознаками корпоративної
культури того часу.
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Модель модернізації
Після оновлення у 2014 році складу Наглядової ради Президентом і
Кабінетом Міністрів України та обрання нового складу Правління відбулася
якісна трансформація взаємодії керівних органів Банку. Такі зміни
позитивно вплинули на загальний процес трансформації Банку, перш за все
на забезпеченні послідовної та ефективної реалізації прийнятих рішень.
Передусім, нове керівництво прийняло рішення про залучення провідного
міжнародного консультанта до розробки Стратегії модернізації Ощадбанку.
А вже у лютому 2015 року Стратегія модернізації була затверджена
Правлінням Банку. Реалізація цієї Стратегії дозволила суттєво
трансформувати Банк та створити його новий імідж. Як результат, у 2016 та
2017 роках Ощадбанк був визнаний провідним банком України.
Мета Стратегії модернізації полягала в побудові комерційної та операційної
моделей Банку, заснованих на принципах клієнтоорієнтованості, доступності
та технологічності, а також створенні платформи для подальшого
інтенсивного зростання.
Зокрема передбачалася глибинна модернізація усіх систем управління, а
також формування основи для розвитку роздрібного банкінгу та ММСБ,
централізації управління, розбудови ефективного ризик-менеджменту,
електронної комерції, IT та розвитку персоналу. Важлива складова полягала
також в оновленні та посиленні бренду Ощадбанку.
Стратегію модернізації було успішно реалізовано протягом 2015–2017 років.
Серед головних досягнень цих років варто відзначити такі:
 Роздрібний сектор:
•• Оптимізовано мережу відділень (закрито більше 1300 найменш
ефективних відділень), розроблено та запроваджено новий формат
відділень (понад 560);
•• Впроваджено універсалізацію діяльності відділень;
•• Майже втричі збільшено частку на ринку депозитів населення (з 8% до
20%);

•• Поглиблено експертизу в роботі з ключовими корпоративними
секторами (АПК, інфраструктура, енергетика);
•• Розширено продуктову пропозицію;
•• Сформовано вертикаль продажів корпоративного бізнесу, розпочато
розвиток крос-продажів некредитних продуктів.
 Ризики:
•• Проведено оптимізацію кредитного процесу в роздрібному бізнесі та
ММСБ;
•• Переглянуто функціональну структуру та повноваження з урахуванням
стандартів з управління кредитним ризиком Basel Accords;
•• Переглянуто та спрощено нормативну базу (політика управління, стрестестування, ліміти, ін.);
•• Проведено переорієнтацію системи ризик-менеджменту на
обслуговування істотного зростання кредитного портфеля, а також на
забезпечення підвищення його якості;
•• Розпочато процес автоматизації ключових елементів системи
управління.
 IT та організація:
•• Затверджено «Стратегію розвитку інформаційних технологій та
інформаційної безпеки АТ «Ощадбанк» на 2017 – 2019 роки»;
•• Створено матрицю процесів та розпочато їх оптимізацію та
централізацію;
•• Підсилено основну команду менеджменту;
•• Впроваджено функцію РМО для координації виконання всього
портфеля ІТ-проектів Банку.
 Затверджено Основні напрями розвитку регіональної мережі установ АТ
«Ощадбанк» (схвалено Наглядовою радою Ощадбанку 26 серпня 2014
року).

•• Створено з нуля новий напрям – VIP-банкінг для преміальних клієнтів;
•• Сформовано сильні компетенції на ринку торгового еквайрингу;

Динаміка росту та зміна позицій на ринку

•• Реалізовано інноваційні проекти у сфері електронної комерції та
платіжних карток (безконтактні картки, Android Pay тощо);

Для виконання завдань Стратегії модернізації, Банк планомірно нарощував
активи та операційні доходи, що продемонстровано на Ілюстраціях 2.1 та 2.2.
Зокрема, за період з 2014 по 2017 роки активи Банку зростали в середньому
на 23% щороку, а чистий процентний та чистий комісійний дохід разом – на
8%, що значно випереджало ринок в цілому.

•• Розширено продуктову пропозицію у кредитуванні та нарощено частку
на ринку;
•• Пришвидшено процес прийняття рішень за кредитами (напр.,
іпотечними та автокредитами) з декількох днів до декількох годин;
•• Розвинено дистанційні канали, частка платежів в яких зросла з 22% до
50%.
 ММСБ:
•• Побудовано практично з нуля вертикаль роботи з клієнтами ММСБ;
•• Створено єдину базу клієнтів ММСБ, проведено сегментацію клієнтів
на мікро-, малий та середній бізнес;
•• Повністю оновлено матрицю продуктів;

Завдяки цьому Ощадбанк зміцнив власну ринкову позицію за основними
напрямками діяльності. Так, ще у недавньому 2014 році Банк з найбільшою
мережею відділень у країні, кількість яких налічувала 4,9 тис., посідав аж 11
те місце за приростом комісійного доходу.
У 2017 році модернізована мережа зменшилася до 3,6 тис. відділень, а
Банк посідав вже 2-ге місце за приростом комісійного доходу. За коштами
клієнтів Банк піднявся з 3-го місця в 2014 році на 2-ге в 2017 році, а за
чистими кредитами, виданими фізичним особам – з 12-го на 8-ме місце,
значно випередивши за темпами зростання банківську систему в цілому.

•• Централізовано кредитну адміністрацію та систему прийняття ризиків;
•• Впроваджено спрощений та стандартний кредитний процес, зменшено
пакет документів на 70%;
•• Модернізовано систему дистанційних каналів обслуговування рахунків.
 Корпоративний сектор:
•• Створено єдину базу наявних та потенційних корпоративних клієнтів,
проведено сегментацію юридичних осіб за обсягом чистого доходу;
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Стратегія розвитку на 2018–2022 роки

Ілюстрація 2.1: Динаміка активів у 2014–2017 роках

Передумови
Банк виконав завдання Стратегії модернізації 2015–2017 років. Значних
успіхів було досягнуто за всіма напрямками: значно активізувався
роздрібний бізнес, майже з нуля побудовано вертикаль роботи з клієнтами
ММСБ, забезпечено суттєвий прогрес у корпоративному бізнесі,
удосконалено систему ризик-менеджменту, здійснено справжній прорив
у сферах інформаційних технологій та електронної комерції, скорочено та
модернізовано мережу.
Після прийняття Стратегії модернізації Банку вдалося досягти позитивного
фінансового результату.
Незважаючи на беззаперечні успіхи впровадження Стратегії модернізації,
Ощадбанк все ще має значний потенціал подальшого зростання та
збільшення ефективності, зокрема:
 Банк має невелику частку кредитування в роздрібному бізнесі та ММСБ;
 Значення показника дохідності власного капіталу (ROE) все ще нижче, ніж
у ТОП-10 комерційних банків;
 Показник співвідношення витрат до доходів (CIR) знаходиться на рівні,
вищому за середньоринковий – Банк має значний потенціал для його
зменшення за рахунок підвищення ефективності бізнесу та збільшення
операційної ефективності;
Разом із активами зростали й доходи Банку. При цьому темпи зростання
комісійного доходу випереджали темпи зростання процентного доходу.

 Індекс підтримки споживача (NPS) значно зріс, втім Банк планує і надалі
суттєво збільшувати його значення.

Ключові цілі та показники ефективності
Ілюстрація 2.2: Зростання чистого процентного та чистого комісійного
доходу банку в 2014–2017 роках

Зважаючи на створене підґрунтя подальшого зростання, командою
менеджменту Ощадбанку було вирішено перейти від стабілізації та
модернізації бізнесу до його розвитку. Таким чином, наприкінці 2017 року
розроблено «Стратегію розвитку Банку на 2018–2022 роки», яку схвалено
Кабінетом Міністрів України. Із запропонованих Ощадбанком бізнесмоделей, акціонером було обрано бізнес-модель великого універсального
банку.
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Ілюстрація 2.3: Стратегічні пріоритети банку відповідно до стратегії розвитку

Бути банком №1, що
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25

Ризики

Нарощувати кредитування
ММСБ
Утримувати
портфель

NPL

Розвинути технологічну основу
банку та цифрові канали
Централізувати функції підтримки
та покращити бізнес -процеси
Покращити компетенції оцінки
ризиків
Максимізувати залишкову
вартість для акціонерів
Забезпечити сталий
приплив талантів
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Стратегія розвитку встановлює стратегічні цілі та показники їх досягнення
з метою адекватного оцінювання прогресу на окремих етапах та дієвого
реагування щодо забезпечення сталого зростання акціонерної вартості у
довгостроковій перспективі. Ключовими стратегічними цілями до 2022 року
визначено (див. Ілюстрацію 2.4):
1. Зростання кредитного портфеля, а саме:
•• Роздрібного – досягнення частки ринку Банку на рівні 11–13%;
•• ММСБ – досягнення частки ринку Банку на рівні 7–10%;
•• Корпоративного – досягнення частки ринку Банку на рівні 18%;
•• Зростання загальних активів до 334 млрд грн;
2. Зниження вартості ризику (COR) до 2%;
3. Підвищення дохідності капіталу (ROE) до 12%;
4. Зниження співвідношення витрат до доходів (CIR) до 63%.
Стратегія розвитку має три умовні етапи:
Ілюстрація 2.4: Ключові стратегічні цілі до 2022 року
Стратегічні цілі
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18%
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 Створення умов для відновлення прибутковості (перші 12–18 місяців);
 Зростання прибутковості та відновлення активного кредитування
(наступні 12–18 місяців);
 Стале зростання та прибутковість нової моделі (2021–2022 роки).
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Головні події 2018 року

Розділ 3.
Результати діяльності та
подальший розвиток

2018 рік був багатим на події та досягнення. Вплив деяких з них вже
відчутний у результатах 2018 року. Вплив інших стане більш відчутним
упродовж майбутніх 3–5 років. Найважливіші – це:
I.

Схвалення «Стратегії розвитку на 2018–2022 роки» Правлінням та
Кабінетом Міністрів України;

II.

Набуття чинності законодавчих засад реформи корпоративного
управління державних банків;

III. Рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про відшкодування
Ощадбанку Російською Федерацією 1,3 млрд дол. США;
IV. Розгортання Ощадбанком безпрецедентної для України програми
розвитку та підтримки малого підприємництва «Будуй Своє»;
V.

Завоювання провідних позицій за інноваційними платіжними рішеннями
(Apple Pay, Garmin Pay, транспортні cashless-проекти, зокрема спільний з
Mastercard проект у київському метро, цифрові картки);

VI. Суттєве зростання клієнтської бази преміум-банкінгу;
VII. Завершення проекту з централізації даних «UnitedData»;
VIII. Перехід на МСФЗ 9 та запровадження комплексного автоматизованого
рішення для розрахунку очікуваних кредитних збитків фінансових
активів;
IX. Централізація функцій бек-офісу, ІТ, захисту інформації, управління
ризиками, валютного контролю та управління заставним майном;
X. Набуття фахової експертизи та розбудова процесів ефективного та
практичного вирішення питань управління «старим» непрацюючим
портфелем кредитів.

Результати 2018 року
Завдяки цілеспрямованій роботі команди Ощадбанку над реалізацією
Стратегії розвитку протягом 2018 року, Банку вдалося досягти суттєвого
зростання за більшістю напрямків бізнесу:
 Пріоритетними сегментами зростання було визначено роздрібний бізнес
та ММСБ. Саме в цих сегментах Ощадбанк досягнув вагомих результатів:
•• Портфель кредитів ММСБ виріс на 67% (або 1,4 млрд грн);
•• Ощадбанк став одним із лідерів за зростанням обсягів кредитування в
роздрібному бізнесі, збільшивши чистий портфель на 1,6 млрд гривень.
Зокрема, Ощадбанк зайняв майже третину ринку за видачею нових
іпотечних кредитів, автокредитування зросло більше, ніж удвічі, а
кількість активних карток досягла 6,1 мільйонів;
•• Зростання кредитування забезпечувалося ефективною роботою
із залучення депозитів: Ощадбанк займає 22% ринку депозитів від
населення, при цьому вартість залучення коштів нижча від ринкової;
•• Клієнти Банку почали майже вдвічі частіше користуватися
інформаційно-платіжними терміналами, а частка платежів населення
через інтернет зросла до 56%;
 Банк продовжив поступове оновлення та диверсифікацію корпоративного
кредитного портфеля, залучаючи позичальників з низьким рівнем ризику.
Зменшення обсягів портфеля корпоративного бізнесу на 14% відображає
уповільнення кредитування в корпоративному секторі, що притаманне
банківській системі в цілому, та ефект доформування резервів відповідно
до вимог МСФЗ 9;
 Банк забезпечив кваліфікований захист своїх інтересів у судах, якими
на користь Банку прийнято рішень на суму 49,1 млрд грн. При цьому,
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за результатами вжитих дієвих заходів, протягом 2018 року повернуто в
1,2 рази більше проблемної заборгованості фізичних та юридичних осіб,
ніж в минулому році;
 Збільшення обсягів інвестиційного портфеля у 2018 році насамперед
обумовлено змінами облікової політики щодо цінних паперів відповідно
до вимог МСФЗ 9 (більш детальну інформацію наведено у Примітці 5 до
консолідованої фінансової звітності).
Зміни в активах і пасивах Банку протягом року за бізнес-напрямками
показано на Ілюстрації 3.1.

Серед факторів, що мали суттєвий вплив на фінансовий результат, слід
також відзначити такі:
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Чистий прибуток за окремою звітністю Ощадбанку склав 162 млн грн
та відповідав плановим завданням на 2018 рік. Консолідований чистий
прибуток у 2018 році склав 161 млн грн. Консолідований прибуток був дещо
нижчим від прибутку за окремою звітністю за рахунок консолідації дочірніх
компаній Банку: ПрАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»,
яке займається рефінансуванням іпотечних кредитів (Банку належить
70,86% акцій), та SSB NO.1 Plc, що є компанією спеціального призначення
для випуску єврооблігацій. Більш детальну інформацію наведено в Примітці
1 до консолідованої фінансової звітності.
В цілому, процентні доходи Банку дещо знизилися порівняно з 2017
роком (на 2%), насамперед через зниження процентних доходів за
«старим» портфелем, в т. ч. внаслідок переходу на МСФЗ 9 та фінансової
реструктуризації.
Водночас, процентні витрати Банку також були нижче на 2,3% порівняно з
2017 роком.
Чистий комісійний дохід Банку збільшився на 29%. Зростання забезпечено
в основному за рахунок доходів від розрахунково-касового обслуговування
клієнтів (у яких доходи за операціями з банківськими платіжними картками
зростали більш високими темпами).
Основними чинниками зміни торгового результату були уцінка індексованих
ОВДП (2,3 млрд грн) та отримання прибутку від курсових різниць
(0,8 млрд грн).
Операційні витрати Ощадбанку зросли на 1,4 млрд грн, що пояснюється
насамперед збільшенням витрат за такими ключовими для Банку
напрямками, як розвиток персоналу та інфраструктури:
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 Розвиток інфраструктури (в тому числі в попередні роки) призвів до
збільшення витрат на амортизацію основних засобів і нематеріальних
активів та технічне обслуговування, питома вага яких у операційних
витратах зросла на 1,5 п. п. та складає 24%.
У 2018 році Банк не займався власними дослідженнями та розробленнями,
тому витрати за такими видами робіт не проводилися.

Ілюстрація 3.1: Зростання за напрямками діяльності у 2018 році

Роздрібний

 Зростання заробітної плати співробітників на 26% порівняно з 2017 роком
зумовлене підвищенням рівня законодавчо встановленої мінімальної
заробітної плати, а також наближенням рівня оплати праці в Банку до
рівня, що склався у банківській системі;

 Якість «старого» непрацюючого кредитного портфеля Банку,
сформованого до 2014 року. Зміна економічного середовища та
девальвація гривні призвели до збільшення боргового навантаження на
позичальників Банку, що в результаті погіршило їх фінансовий стан та
якість виконання зобов’язань перед Банком, що, в свою чергу, призвело
до суттєвого збільшення витрат, пов’язаних із формуванням резервів за
кредитами, та недоотримання процентних доходів.
 Механізм добровільної фінансової реструктуризації за Законом
України «Про фінансову реструктуризацію» на сьогодні є єдиним
дієвим механізмом урегулювання проблемної заборгованості клієнтів зі
«старого» непрацюючого кредитного портфеля. У 2018 році Банк провів
реструктуризацію кредитного портфеля на суму 22 млрд грн. При цьому в
результаті реструктуризації на пільгових умовах відбувається зниження
процентних ставок за кредитами, що призводить до визнання витрат від
реструктуризації (модифікації) та недоотримання Банком процентних
доходів.
У 2018 році, зменшення обсягів процентного доходу від «старого»
непрацюючого кредитного портфеля, в т. ч. внаслідок фінансової
реструктуризації, склало приблизно 0,9 млрд грн.
 Зміна вартості ОВДП. З метою стабілізації фінансового стану банків
відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння
капіталізації та реструктуризації банків», Ощадбанк було докапіталізовано
шляхом емісії ОВДП (на суму 25,4 млрд грн) з індексованою вартістю.
Такі індексовані облігації після переходу банку на МСФЗ 9 обліковуються
за справедливою вартістю, з переоцінкою через прибутки та збитки.
При цьому, у 2018 році зростання безризикової ставки дохідності в
гривні та доларах США, зміцнення курсу гривні до долара США та
зниження його волатильності призвели до зменшення справедливої
вартості індексованих ОВДП та визнання уцінки таких цінних паперів на
2,3 млрд грн.
 Розформування резервів за борговими цінними паперами держави
(ОВДП) та кредитним портфелем державних корпорацій. 21 грудня 2018
року агентство «Moody’s» підвищило рейтинг суверенних облігацій України
з рівня Caa2 до Caa1. Таке підвищення рейтингу призвело до зменшення
резервів за державними борговими цінними паперами на 1,3 млрд грн та
за кредитами державних корпорацій – на 0,7 млрд грн.

Перспективи подальшого розвитку
Плани на 2019 рік
Для продовження реалізації стратегії та з огляду на потенціал ринку,
менеджмент Банку вирішив поставити амбіційні цілі на 2019 рік. Зокрема,
розроблений план передбачає подальше зростання бізнесу у всіх сегментах.
ММСБ та роздрібний бізнес залишаються стратегічними пріоритетами.
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Менеджмент Банку очікує, що зростання кредитних портфелів у цих
напрямках складе більше, ніж 30%. Задля забезпечення запланованого
зростання, менеджмент очікує збільшення залишків коштів у всіх сегментах.
Ощадбанк очікує зменшення співвідношення витрат до доходів (за рахунок
зростання доходів та підвищення ефективності шляхом подальшої
оптимізації мережі бізнес- та підтримуючих процесів), забезпечуючи
прибутковість Банку.
Вартість ризику очікується на рівні ~1%, що відображає консервативну
ризикову стратегію Банку.
Серед запланованих на 2019 рік проектів ключовими є такі:
1. Удосконалення функції ризик-менеджменту відповідно до вимог
Постанови № 64 НБУ (за підтримки ЄБРР);
2. Розвиток автоматизованої системи управлінського обліку (за підтримки
ЄБРР);

Довгострокові плани
Упродовж 2018 року відбулися значні відхилення в базових
макроекономічних показниках, які були закладені у стратегічну модель
на 2018–2022 роки. Ілюстрація 3.2 відображає основні припущення, що
закладені в стратегічну модель Банку, та фактичні показники 2018 року.
Разом зі змінами в макросередовищі, які відбулися у 2018 році, прогнози на
майбутні періоди також зазнали відповідних змін. Так, міжнародні організації
знизили прогноз зростання номінального ВВП. Окрім цього, політична
ситуація створює фактори додаткової невизначеності, що підвищує
інфляційні очікування та негативно впливає на ділову активність клієнтів
Банку.
Виходячи зі змін у зовнішньому середовищі та макроекономічних прогнозів,
Банк планує актуалізувати вхідні дані та припущення у стратегічній моделі на
2018–2022 роки для уточнення траєкторії розвитку на наступні роки.

3. Створення технологічної інтеграційно-цифрової платформи єдиного МФО
(проект «Integra»);
4. Розвиток системи з управління даними (проект «Data Governance»);
5. Створення центру обслуговування ММСБ.
Серед основних ризиків, які можуть вплинути на досягнення цілей бізнесплану на 2019 рік та подальший розвиток згідно зі стратегією Банку –
політична та макроекономічна нестабільність, висока волатильність
ринків, непроведення докапіталізації Банку у визначених обсягах та відтік
кваліфікованого персоналу внаслідок жорсткої конкуренції на ринку праці.

Ілюстрація 3.2: Основні припущення щодо сценаріїв розвитку ринку, що
закладені в стратегічну модель банку, та фактичні показники 2018 року
Ключові макроекономічні фактори
Динаміка
номінального ВВП,
відсотки

Інфляція, відсотки

Облікова ставка
середньорічна,
відсотки

12,5

9,5

11

Ключові фактори фінансово-грошової сфери

13,4

9,8

17

29,4

27,2

2018 прогноз

2018 факт

Курс гривні,
грн / дол США
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Зростання депозитів,
відсоток до
попереднього року
Зростання чистих
роздрібних кредитів,
відсоток до
попереднього року
Зростання чистих
кредитів юр. особам,
відсоток до
попереднього року
Співвідношення
чистих
кредитів/депозитів,
на кінець періоду,
відсотки

12,0
3,6
24,2
17,4

13,4
2,3
60

63

2018 прогноз

2018 факт
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Людський капітал

Розділ 4.
Ключові ресурси банку

Людський капітал – це стратегічний ресурс Банку.
Команда, сформована за період 2014-2017 років, – це люди, які не бояться
змінювати себе, здатні змінювати Банк та прагнуть змінити країну. Вони
планомірно працюють над інноваційним розвитком, щоб залишити
старий імідж Ощадбанку в минулому, змінити внутрішні процеси та рівень
обслуговування клієнтів на краще.
Усвідомлюючи жорстку конкуренцію, притаманну ринку праці України, під
час реалізації Стратегії модернізації було розроблено нову ідеологію та
процеси підбору персоналу, основані на компетентнісному підході. За 5 років
змін 30-тисячна команда Банку суттєво оновилася. Це був еволюційний
процес кадрового добору на конкурсній основі. У 2018 році у промислову
експлуатацію введено автоматизований модуль з пошуку та погодження
персоналу по системі Банку. Впроваджено систему навчання, оцінки та
розвитку персоналу, яка забезпечує необхідний рівень професійних знань та
навичок працівників на постійній основі.
Повністю завершено централізацію служби НR та стандартизовано її
структуру.
Наша наступна амбітна ціль – створення найкращого середовища для
професійного та кар’єрного розвитку співробітників Банку серед усіх
банківських установ.
Згідно зі Стратегією, Банк має два види мотивації: матеріальний (гідна
оплата праці) та нематеріальний (розвиток і лідерство).
Серед основних досягнень 2018 року за цим напрямом – корпоративний
університет «Oschad Business University», система дистанційного та очного
навчання (зокрема власна програма міні MBA).
Ощадбанк входить у трійку найбільших роботодавців у фінансовому секторі
та займає сьоме місце серед найбільших роботодавців країни.
Сьогодні профіль команди Ощадбанку виглядає таким чином:
 29 138 співробітників;
 Середній вік – 39 років;
 75% складають жінки, 25% – чоловіки;
 89,6% співробітників мають базову, неповну та повну вищу освіту;
 Середній відсоток плинності кадрів становить 2,1%.
За підсумками 2018 року Ощадбанк став єдиним банком, що посів почесне
місце у Топ-10 найкращих роботодавців України за версією рейтингу
видання «Бізнес» та Асоціації HRForum.

Інфраструктура
Інформаційні технології
За останні 5 років Ощадбанк провів масштабну модернізацію технологічних
ресурсів. Зокрема, модернізовано ІТ-інфраструктуру та архітектуру, введено
в експлуатацію корпоративне сховище даних, проведено централізацію
програмного забезпечення, модернізовано та автоматизовано процес
кредитування та створено єдиний офісний інтерфейс для співробітників
мережі.
Прогрес, досягнутий Банком в області розвитку ІТ за останні роки, більш
детально показано на Ілюстрації 4.1.
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Ілюстрація 4.1: Прогрес розвитку IT-систем банку

 Корпоративне сховище даних: Сучасне сховище даних введено в
промислову експлуатацію у 2018 році. Сховище побудовано на базі
індустріальної моделі даних IBM Banking Data Warehouse з використанням
обладнання IBM, повної лінійки програмного забезпечення IBM InfoSphere Information Server та інтегровано з основними централізованими
системами Банку. Сховище включає єдину централізовану базу даних,
до якої автоматизовано завантажуються дані по клієнтах, договорах,
рахунках, транзакціях, довідниках тощо для зберігання та надання
управлінської та фінансової інформації для всіх користувачів Банку.

Поточний стан

Стан в 2014 р.
Рівень зрілості

Ключові елементи

Інформаційні
технології

Інформаційна безпека

Діяльність
відсутня
0

1

2

3

4

Краща
практика
5

Організація функції ІТ
ІТ процеси
ІТ архітектура
Інфраструктура
Діджиталізація операцій
Управління даними
Централізація систем
Захист робочих станцій
Аналіз інцидентів
Захист мережі
Захист мобільних пристроїв
Аналітика, реагування, звітність
Протидія шахрайству
Захист баз даних
Захист середовища віртуалізації
Управління обліковими записами
Обізнаність користувачів

Канали продажу
Підвищення комерціалізації та клієнтоорієнтованості Банку вимагає
побудови сучасних каналів продажів.
За період 2014-2017 роки філійну мережу було модернізовано – відкрито
565 високоефективних відділень нового формату, що перевищує мережі
більшості Топ-5 банків країни та є безпрецедентним в історії розвитку
банківської системи. Серед них 17 інклюзивних, 5 мобільних підрозділів,
з яких два на базі броньованих КрАЗів, що працюють вздовж лінії
розмежування та в гуманітарно-логістичних центрах в зоні АТО на Донбасі.
При цьому 1906 неефективних збиткових відділень Банку були закриті.
У 2018 році Банком створено 40 відділень нового формату, серед яких 1
інклюзивне. Одночасно Банк активно закриває неефективні відділення
та переміщує/змінює формат відділень у більш привабливі локації. У
результаті таких дій за 2018 рік мережу філій скорочено на 576 відділень. За
допомогою 19 підрозділів дистанційного обслуговування продовжується
підтримка клієнтів у віддалених населених пунктах, де Банк є єдиною
точкою доступу до фінансових послуг.

Ключовим досягненням 2018 року є завершення проекту централізації
«UnitedData», метою якого було побудувати єдину інфраструктуру, звести
клієнтську інформацію в єдиний інформаційний простір та створити
базу для обслуговування клієнтів в системі «Єдине вікно». Тепер головна
операційна система (АБС) Банку централізована та обслуговує більше
100 млн рахунків, 20 млн клієнтів та близько 30 тисяч користувачів. Це
дозволило покращити управлінський контроль, а також пришвидшити
прийняття рішень та обробку клієнтської інформації.

Ілюстрація 4.2: Динаміка мережі відділень

До основних активів ІТ-ландшафту Банку належать:
 Власний картковий процесинг. Модернізований процесинговий центр
Банку працює на платформі Way4, розробленій компанією Openway,
та дозволяє здійснювати обслуговування майже 12 млн платіжних
карток власної емісії, більше 6 тисяч власних банківських пристроїв
самообслуговування та більш ніж 51 тисячу платіжних терміналів.
Потужності процесингового центру наразі дозволяють обслуговувати
більш ніж 95 млн транзакцій щоквартально на суму 83 млрд грн.

Кількість відділень (на кінець року)1
Відділення нового формату

4 522
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 Власний контакт-центр. Сучасний контакт-центр Ощадбанку протягом
року здійснив близько 60 млн контактів з клієнтами. Взаємодія з
клієнтами побудована через операторів, IVR, електронну пошту, чат (з
використанням чат-бота), месенджери Facebook і Telegram, текстові
повідомлення. Банком реалізовано динамічний IVR, завдяки чому 77%
звернень клієнтів обробляється автоматично. Технічна платформа
контакт-центру – система телефонії Lira та Microsoft XRM разом із
серверною частиною НР з кластерною базою даних.
 Система «Єдине вікно» – робоче місце працівника фронт-офісу Банку
для обслуговування фізичних осіб в провідній системі «CRM Banking», яке
дозволяє швидко та зручно проводити операції з розрахунково-касового
обслуговування клієнтів (в т. ч. всі операції з банківськими платіжними
картками). Понад 70% від загальної кількості платіжних карток, що
відкриваються в Банку, відкриваються через систему «Єдине вікно».

Традиційні відділення

4 137
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3 620
487

565
4 437

3 912

1

2015

2 606
605

3 133

2014

-42%

3 181

2016

2 616

2017

2 001

2018

Без урахування 421 установи, зупинених за рішенням правління банку, розташованих в населених пунктах на території Донецької
та Луганської областей, які не контролюються українською владою, визначених розпорядженнями Кабінету Міністрів України

 Система «Кредитна фабрика». Система «Кредитна фабрика» забезпечує
автоматизацію процесу кредитування фізичних осіб. «Кредитна фабрика»
обслуговує понад 95% від загальної кількості виданих карткових
кредитів фізичним особам. Існуючий функціонал системи дозволяє
проводити верифікацію клієнтів, аналіз та оцінку їх кредитоспроможності,
автоматизувати встановлення кредитної лінії на рахунок БПК, тощо.
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 33,4 млрд грн – непокритий збиток, що включає:

Динаміку мережі відділень продемонстровано на Ілюстрації 4.2.

•• 22,3 млрд грн – збиток 2014–2015 років (в основному від втрати
активів в АР Крим, Донецькій та Луганській областях, девальвації
гривні та фінансової кризи);

Ілюстрація 4.3: Динаміка проникнення цифрових каналів

Компоненти каналів збуту, млн банківських транзакцій
хх
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224
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13%

Відділення

61%

АТМ

Зростання 2017–2018, %

+21%
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ІПТ
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15%

Ощад 24/7

+10%

2017
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Альтернативним розвитком каналів продажу є побудова сучасних
цифрових каналів. Динаміку проникнення цифрових каналів наведено на
Ілюстрації 4.3.
Удосконалення каналів дистанційного обслуговування клієнтів набуло
великого значення для Банку. «Ощад 24/7» майже з нуля став другим
мобільним банкінгом в країні: кількість користувачів системи зросла з 460
тисяч у 2015 році до 3,3 мільйонів на кінець 2018 року.

•• 10,1 млрд грн – ефект переходу на МСФЗ 9 на балансову вартість
кредитів. Детальна інформація наведена у Примітці 5 до консолідованої
фінансової звітності.
 2,1 млрд грн – інші елементи капіталу.
Нормативні вимоги НБУ. У 2018 році Банк забезпечив виконання
економічних нормативів, передбачених вимогами Національного банку
України, зокрема нормативу достатності (адекватності) регулятивного
капіталу (Н2), значення якого на кінець 2018 року становило 13,56% (при
нормативному значенні – не менше 10%). Більш детальну інформацію
наведено у Примітці 32 до консолідованої фінансової звітності.
Докапіталізація. Стратегія розвитку, яку схвалено Кабінетом Міністрів
України, передбачає додаткову капіталізацію Банку в обсязі 16,8 млрд грн.
У грудні 2017 року капітал Банку було поповнено на 5,75 млрд грн.
Відповідно до Стратегії розвитку, з метою формування цільової бізнес
моделі, побудови cучасної централізованої технологічної платформи
масштабування бізнесу, а також забезпечення захисту від стресових
ситуацій на фінансовому ринку залишається потреба в додатковій
капіталізації.

Ліквідність та грошові потоки
Забезпечення ліквідності було одним із основних завдань та передумов
досягнення бізнес-цілей Банку у 2018 році.

 «Моя картка» – миттєва та безкоштовна «точка входу» в банк для
кожного клієнта;

Управління ліквідністю Банку здійснюється шляхом прогнозування
та управління грошовими потоками, лімітуванням строкових розривів
між активами та зобов’язаннями, а також забезпеченням необхідного
обсягу як первинної, так і вторинної ліквідності (представлена портфелем
високоліквідних державних цінних паперів, що може бути використаний
для термінового задоволення потреб Банку у ліквідних коштах у разі
непрогнозованого відтоку ліквідних коштів).

 Оновлені платформи web- та mobile-банкінгу входять до Топ-3 за
функціоналом;

Нормативи. Протягом 2018 року виконання нормативів ліквідності
здійснювалося Банком з суттєвим запасом за всіма показниками:

 460 зон самообслуговування;

 Н4 – миттєва ліквідність (нормативне значення >20%, факт – 99,92%);

 3 176 банкоматів та 3 178 інформаційно-платіжних терміналів.

 Н5 – поточна ліквідність (нормативне значення >40%; факт – 136,12%);

Запроваджено Apple Pay, Android Рау та Garmin Pay для надання клієнтам
Ощадбанку можливості здійснювати безконтактні платежі за допомогою
смартфонів та смарт-годинників у торгово-сервісних мережах.

 Н6 – короткострокова ліквідність (нормативне значення >60%, факт –
85,55%);

Капітал, ліквідність та грошові потоки

Упродовж 2018 року Банк здійснював стрес-тестування ліквідності.
Відповідно до розроблених Банком сценаріїв стрес-тестування ліквідності,
на горизонті 1 місяця та 1 року Банк мав значний запас ліквідності.
З урахуванням реалізації стрес-сценаріїв на горизонті 1 місяця запас
ліквідності склав 76 123 млн грн екв., а на горизонті 1 року – 64 152 млн грн.

Ощадбанк отримав digital-обличчя:

Капітал
Упродовж 2018 року додаткової емісії акцій чи поновлення капіталу іншими
способами не було. Придбання або продаж акцій Банку не здійснювалися.
Більш детальну інформацію наведено у Примітці 28 до консолідованої
фінансової звітності.
Станом на 31 грудня 2018 року капітал Банку становить 18,6 млрд грн,
з яких:
 49,7 млрд грн – акціонерний капітал;

 LCR – коефіцієнт покриття ліквідністю (нормативне значення >80%;
факт – 313,58%).

Первинний та вторинний резерви ліквідності. Упродовж 2018 року
Банк постійно підтримував достатній запас первинної (каса, коррахунок
в НБУ та коррахунки в інших банках) та вторинної (портфель ОВДП та
депозитні сертифікати НБУ) ліквідності. Станом на 31 грудня 2018 року
обсяг первинної та вторинної ліквідності становили 21,5 млрд грн (10,8%
покриття зобов’язань запасом ліквідності) та 88,4 млрд грн (44,4% покриття
зобов’язань запасом ліквідності) відповідно.

 0,2 млрд грн – фінансовий результат 2018 року;
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Клієнтська ресурсна база. У 2018 році основним джерелом надходження
коштів для Банку є залучення коштів клієнтів (як фізичних, так і юридичних
осіб) на внутрішньому ринку, частка яких у зобов’язаннях Банку складає
більше 77%, з яких 62% припадає на кошти фізичних осіб.
Банк не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки усі
вклади фізичних осіб гарантовано державою.
Основними напрямками використання грошових коштів були збільшення
кредитного портфеля та погашення кредиту рефінансування, отриманого від
Національного банку України (5 млрд грн достроково).
Динаміка та співвідношення кредитів до коштів клієнтів показані на
Ілюстрації 4.4.
Ілюстрація 4.4: Співвідношення кредитів і коштів клієнтів ощадбанку
Кошти клієнтів, млрд грн

Співвідношення кредитів до депозитів, %

Кредити та заборгованість клієнтів, млрд грн
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Розділ 5.
Управління ризиками

Стратегія, система та політика
управління ризиками
Загальна концепція стратегії
Стратегія управління ризиками в системі АТ «Ощадбанк» (далі за текстом –
Стратегія управління ризиками) визначає ключові аспекти управління
ризиками в Банку: мету, межі застосування, сутність, принципи, стандарти
управління ризиками, класифікатор ризиків, перелік відповідних політик
та їхню типову структуру, а також організаційні основи побудови процесу
управління ризиками.
Метою Стратегії управління ризиками є налагодження ефективної системи
управління ризиками, які генеруються зовнішнім середовищем, структурою
активів і пасивів, а також внутрішніми правилами, регламентами та
процедурами Банку, для забезпечення досягнення стратегічних цілей Банку,
застосовуючи відповідні політики, методи, засоби керування і контролю
ризиків.
Основні завдання Стратегії управління ризиками включають забезпечення
виконання бізнес цілей Банку з урахуванням ризиків та забезпечення
найбільш ефективного розподілу капіталу між ризиками.

Система та політика управління ризиками
Згідно зі Стратегією управління ризиками, визначено організаційну систему
управління ризиками, яка передбачає розподіл повноважень з управління
ризиками між Наглядовою радою Банку, Правлінням, профільними
комітетами Банку, підрозділами ризик-менеджменту, підрозділом аудиту,
іншими підрозділами, які безпосередньо проводять банківські операції, та
підрозділами, що супроводжують такі операції.
У 2018 році функція ризик-менеджменту була представлена на рівні двох
департаментів:
 Департаменту кредитних ризиків та оцінки активів, який здійснював
управління кредитними ризиками, а саме: визначав методологію
(процеси) управління кредитними ризиками, проводив аналіз кредитних
ризиків усіх сегментів банківського портфеля, виконував функцію
кредитного адміністрування операцій за сегментом клієнтів «Великий
корпоративний бізнес», а також проводив аналіз, оцінку, моніторинг
предметів забезпечення, та кредитних ризиків згідно з вимогами МСФЗ
та НБУ;
 Департаменту стратегічного ризик-менеджменту та прогнозування, який
здійснював управління ризиками ліквідності, процентними, валютними,
ціновими та операційними ризиками, а також комплаєнс-ризиками.
З метою дотримання вимог Постанови Правління НБУ №64 від 11 червня
2018 року (далі за текстом – Постанова НБУ №64), Банк переглянув
організацію системи управління ризиками та розподілив обов’язки між
підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:
 Перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки
діяльності Банку, які приймають ризики та несуть відповідальність за них,
а також подають звіти щодо поточного управління такими ризиками;
 Друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками та підрозділу
контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
 Третя лінія – на рівні підрозділу внутрішнього аудиту щодо перевірки та
оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.
Наглядова рада делегувала окремі повноваження Правлінню Банку,
зокрема в частині визначення та затвердження політики та процедури
управління ризиками. Водночас, Наглядова рада запровадила ефективний
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механізм контролю за діяльністю Правління шляхом надання інформації
про прийняті Правлінням рішення та детальних звітів про виконання
делегованих повноважень на піврічній основі.
Крім того, на розгляд Наглядової ради на піврічній основі надається Звіт
про підсумки діяльності за звітний період від Департаменту внутрішнього
аудиту. Звіт включає, серед іншого, інформацію щодо структури ризиків та,
відповідно, системи внутрішнього контролю за результатами аудиту.
Банк розробляє та підтримує в актуальному стані політики з управління
всіма ризиками, які вважаються суттєвими.
На сьогодні в Банку діють перелічені нижче політики управління ризиками:
 Політика управління кредитними ризиками;
 Політика управління ризиками ліквідності;
 Політика управління валютними ризиками;
 Політика управління процентними ризиками;
 Політика управління ціновими ризиками;
 Політика управління операційними та комплаєнс-ризиками.

Кредитні ризики
Поточна система управління кредитними ризиками в Банку забезпечує
своєчасне та адекватне виявлення, вимірювання, моніторинг, звітування,
контроль і пом’якшення кредитних ризиків як на індивідуальній, так і на
портфельній основі.
Кредитна політика Ощадбанку визначає загальні підходи та основні
пріоритети при здійсненні Банком активних операцій, повноваження
колегіальних органів Банку при прийнятті рішень щодо активних операцій
з контрагентами Банку, ризик-правила здійснення нових активних
операцій, зміни умов здійснення активних операцій та вжиття заходів
для врегулювання заборгованості з контрагентами Банку, мінімізацію
та диверсифікацію Банком ризиків при здійсненні активних операцій,
забезпечення здійснення постійного контролю над структурою та якістю
кредитного, в т. ч. міжбанківського та інвестиційного портфелів.
Під час оцінювання ризиків та прийняття рішень щодо надання кредиту
конкретному позичальнику-юридичній особі або фізичній особі-підприємцю,
що отримує кредит на ведення підприємницької діяльності, Банк бере
до уваги фінансовий стан, кредитоспроможність та платоспроможність
позичальника, фінансовий стан групи позичальника (тобто враховує
юридичні або економічні взаємозв’язки з пов’язаними компаніями),
результати аналізу ринку, ризики, пов’язані із галуззю, в якій позичальник
здійснює свою господарську діяльність та ринкові позиції бізнесу
позичальника. Крім того належна увага приділяється таким факторам, як
якість менеджменту позичальника, географічне місцезнаходження, рівень
концентрації постачальників/клієнтів, боргове навантаження, результати
оцінювання ліквідності та достатності запропонованої застави з точки зору
кредитного ризику. Перед тим, як ухвалити рішення про надання кредитів,
Банк оцінює потенційних позичальників, використовуючи власну внутрішню
рейтингову шкалу (ВКР). Процедура визначення ВКР та класу контрагента
регламентована методиками оцінки фінансового стану.
Процедура прийняття рішення щодо надання споживчих кредитів в Банку
стандартизована. Максимальні ліміти по кредитах встановлюються
з урахуванням доходу потенційного позичальника, стабільності його
майбутніх доходів, ліквідності та якості застави.
Під час ухвалення рішення щодо здійснення активних операцій з банкаминерезидентами Ощадбанк враховує результати оцінювання ризику країни
відповідно до положень внутрішніх нормативних документів Банку.
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Рівень толерантності до трансфертного ризику та ризику інвестицій у дочірні
компанії Банком встановлено на нульовому рівні.
Метою оцінки кредитних ризиків є визначення очікуваних кредитних збитків
від дефолту. Оцінювання кредитного ризику для цілей управління ризиками
є комплексним і вимагає використання певної моделі, оскільки експозиція
кредитного ризику змінюється залежно від змін у ринкових умовах,
очікуваних грошових потоків і часу.
Банк оцінює кредитний ризик, використовуючи ймовірність дефолту
(PD), експозицію під ризиком (EAD) та збиток від дефолту (LGD). Оцінка
здійснюється як з урахуванням вимог Національного банку України, так
і з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. На
дотримання вимог МСФЗ 9 Банк формує резерви на покриття очікуваних
кредитних збитків.
Встановлення лімітів ризику – основний інструмент керування кредитними
ризиками на операційному рівні. Відповідно, Правління Банку затвердило
ліміти щодо проведення активних операцій у розрізі галузей економіки,
географічних регіонів та ряду кредитних продуктів. Банк ефективно оцінює
концентрацію кредитних ризиків за портфелем активних операцій в цілому, а
також у розрізі його окремих складових.
Крім того, Банком встановлюються ліміти для окремих позичальників
та груп позичальників. Якщо сума кредиту перевищує ліміт повноважень
Правління, такі кредити затверджуються рішенням Наглядової ради.
З метою оперативного контролю бізнес-підрозділами здійснюється
моніторинг дотримання встановлених лімітів щодо повноважень, якості
кредитного портфеля як у розрізі напрямів бізнесу, так і з точки зору
банківських продуктів.
Моніторинг кредитних ризиків є базою контролю кредитних ризиків, що
представлені окремими позичальниками. Управління адміністрування
кредитних операцій корпоративних клієнтів здійснює постійний
моніторинг встановлених зобов’язань та контроль важливих параметрів
заборгованості (фінансові показники, позитивні та негативні зобов’язання,
попереджуючі сигнали тощо), для виявлення потенційних кредитних
ризиків позичальників з метою оперативного реагування та їх мінімізації
з боку Банку. Управлінням по роботі з заставою здійснюється регулярний
моніторинг наявності та стану предметів забезпечення. Для клієнтів які
відносяться до бізнес-напряму «Великі корпоративні клієнти», «Порядком
врегулювання заборгованості за кредитними операціями клієнтів – суб’єктів
господарювання центрального апарату АТ «Ощадбанк» визначається
процедура та процес своєчасного виявлення факторів потенційної
проблемності або проблемності кредитних операцій для подальшої зміни
умов кредитування та/або вжиття заходів позасудового врегулювання та/
або примусового стягнення.
Банком здійснюється регулярний, щонайменше щорічний кредитний
перегляд за позичальниками юридичними особами, тобто переоцінка
кредитного ризику заборгованості позичальника: аналіз фінансового
стану позичальника, фінансовий стан групи позичальника, переоцінка
забезпечення та кредитний аналіз на основі оновленої інформації
Правління Банку залучено до контролю кредитного ризику. Структурні
підрозділи Банку на постійній основі, один раз на півроку, передають
секретарю Правління Банку детальні звіти щодо усіх питань підрозділів, які
були затверджені Правлінням Банку у звітному періоді, для надання їх на
розгляд Наглядової ради Банку.
До основних звітів щодо кредитних ризиків належать:
 Стрес-тест кредитних ризиків;
 Ліміти концентрації за галузями економіки;
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 Аналітична записка за кредитним портфелем великих корпоративних
клієнтів (на щоквартальній основі);
 Аналітична записка за кредитним портфелем клієнтів мікро-, малого- та
середнього бізнесу (на щоквартальній основі);
 Аналітична записка за кредитним портфелем роздрібного бізнесу (на
щоквартальній основі);
 Щомісячний звіт з простроченої заборгованості;
 Інформація щодо резервів МСФЗ;
 Розрахунок непокритого кредитного ризику Банку;
 Ліміти на банки-нерезиденти.

Ризик ліквідності, процентний ризик, ринкові ризики
З метою управління ризиком ліквідності Банк здійснює моніторинг
очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами
та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/
зобов’язаннями.
Основною метою управління ризиком ліквідності є забезпечення наявності
обсягу ліквідних коштів, достатнього для покриття поточних та планових
потреб з метою оптимізації витрат Банку, пов’язаних з забезпеченням
необхідного обсягу ліквідних коштів. Управління ризиком ліквідності
направлене також на забезпечення спроможності банку покривати відтік
грошових коштів за кризовим сценарієм (в разі системної кризи, або
близької до системної кризи ліквідності).
Основною метою управління процентним ризиком є обмеження
несприятливого впливу змін процентних ставок на фінансовий результат і
капітал Банку. Управління процентним ризиком здійснюється в основному
шляхом встановлення та перегляду кривих дохідності із залучення та
розміщення коштів, а також встановлення цільового значення процентного
спреду. З метою забезпечення планового обсягу чистого процентного
доходу та цільового значення процентного спреду Банк здійснює управління
структурою балансу, зокрема, процентними активами і зобов’язаннями,
з урахуванням дотримання оптимального співвідношення процентного
ризику та дохідності.
Серед ринкових ризиків найсуттєвішим є валютний ризик. Основною метою
управління валютним ризиком є обмеження негативного впливу змін
курсів валют на фінансовий результат діяльності і капітал Банку. З цією
метою Банк здійснює управління валютною позицією в розрізі окремих
іноземних валют та банківських металів для забезпечення оптимального
співвідношення між ризиком та дохідністю.
Правління Банку затверджує політики з управління ризиками та делегує
повноваження з поточного управління ризиками ліквідності, процентними
та ринковими ризиками КУАП Банку. Банку.
КУАП затверджує внутрішні нормативні документи з управління
зазначеними ризиками, встановлює ліміти й обмеження за такими
ризиками та форми звітності, здійснює моніторинг, розглядає звіти щодо
ризиків, приймає рішення про прийняття, пом’якшення або уникнення
вказаних ризиків.

Операційні ризики
Операційний ризик є таким, що притаманний всім бізнес-процесам
банку, та являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових
втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або
помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних
дій працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем
банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик уключає
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юридичний ризик, однак виключає ризик репутації та стратегічний ризик.
З метою управління операційними ризиками Банк застосовує наступні
інструменти: ведення бази внутрішніх подій операційного ризику (Loss Data
Base), самостійна оцінка ризиків та механізмів внутрішнього контролю (Risk
Self-Assessments), превентивний аналіз ОР перед впровадженням нових
продуктів/значних змін, моніторинг Ключових ризик-індикаторів ОР (Key
Risk Indicators), стрес-тестування операційних ризиків, оцінка необхідного
розміру капіталу для покриття збитків внаслідок операційних ризиків.
Правління Банку затверджує політику управління операційними ризиками
та делегує повноваження з поточного управління операційними ризиками
Комітету управління операційними ризиками (КУОР) Банку.
КУОР затверджує внутрішні нормативні документи з управління
операційними ризиками, здійснює моніторинг рівня операційного ризику,
розглядає звіти щодо операційним ризиків (в тому числі Risk Self-Assessments, KRI, стрес-тестування та інші), приймає рішення щодо методів
управління операційними ризиками (прийняття, мінімізація/пом’якшення,
уникнення, передавання ризиків).

Комплаєнс
Однією із ключових цілей Банку є забезпечення відповідності діяльності
Банку та дій його співробітників регуляторним вимогам, принципам етики
та поведінки, а також міжнародним практикам, зокрема рекомендаціям
Базельського комітету банківського нагляду.
Удосконалена структура управління ризиками в АТ «Ощадбанк»
передбачає організацію відокремленого підрозділу комплаєнс з прямим
підпорядкуванням Наглядовій раді Банку, функціональною незалежністю та
відокремленням від підрозділів першої та третьої ліній захисту. Комплаєнс
стане частиною культури Банку та відповідатиме за дотримання Банком
норм законодавства, внутрішніх банківських документів та відповідних
стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, а також
за виконання вимог корпоративної етики, управління комплаєнс-ризиками,
врегулювання ситуацій конфлікту інтересів та попередження зловживання
ними.
Довіра клієнтів – головний актив АТ «Ощадбанк». У Банку розуміють, що
така довіра ґрунтується на впевненості в тому, що послуги надаються
з дотриманням норм професійної етики та відповідають найвищим
стандартам якості. Задля гарантування високої якості обслуговування
клієнтів, у Банку запроваджено систему навчання, підвищення кваліфікації
та контролю знань співробітників у частині комплаєнс.

Засади організації системи
внутрішнього контролю
Банк забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю (СВК)
шляхом:
 Контролю органів управління Банку за дотриманням законодавчих,
нормативно-правових та внутрішніх вимог Банку;
 Розподілу обов’язків і повноважень під час здійснення діяльності Банку;
 Контролю за функціонуванням системи управління ризиками;
 Контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
 Впровадження та моніторингу засобів і процедур внутрішнього контролю;
 Впровадження процедур внутрішнього аудиту.
СВК Банку встановлюється та розподіляється, виходячи з трьох ліній
захисту.
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Підрозділи, що виконують функції ризик-менеджменту, підрозділ комплаєнс,
підрозділ, що забезпечує інформаційну безпеку, підрозділ ревізій та
контролю, органи управління та колегіальні органи Банку відповідають
за організацію та впровадження системи внутрішнього контролю,
удосконалення контрольного середовища та впровадження методології,
що регламентує принципи та підходи до системи внутрішнього контролю,
а також забезпечують подальший контроль за діяльністю учасників
першої лінії захисту відповідно до функцій та повноважень, передбачених
положеннями про підрозділи.
Підрозділ, що виконує функції внутрішнього аудиту (третя лінія захисту в
СВК), будує свою діяльність у відповідності до Міжнародних стандартів
професійної практики внутрішнього аудиту та Кодексу етики. Функція
внутрішнього аудиту при провадженні діяльності визначає стратегію,
принципи та організацію внутрішнього аудиту Банку; забезпечує ризик
орієнтований підхід до планування діяльності, незалежність суджень
при проведенні аудиту та періодичне інформування Наглядової ради та
Правління банку. Звіт керівним органам містить агреговану інформацію
щодо концентрації ризиків в розрізі напрямів банківської діяльності,
інтегральної оцінки системи внутрішнього контролю та напрямів її
вдосконалення; стан впровадження рекомендацій аудиту, тощо.
До основних функцій внутрішнього аудиту належить:
 Перевірка наявності, оцінка ефективності та адекватності роботи систем
управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління
Банком, відповідність цих систем та процесів видам та обсягам
здійснюваних Банком операцій, у т. ч. щодо запобігання використання
банківської системи для легалізації кримінальних доходів/фінансування
тероризму;

за реалізацію та беруть участь у виконанні тих чи інших заходів плану.
Впровадження засад положень Постанови НБУ №64 буде здійснюватися
банком в рамках технічної допомоги ЄБРР.

Суттєві види ризиків та плани їх
пом’якшення
Відповідно до чинної Стратегії управління ризиками Банк виділяє такі види
ризиків: фінансові ризики (кредитні, процентні, валютні, цінові ризики та
ризики ліквідності), нефінансові ризики (операційні, у тому числі правові
ризики, стратегічні, репутаційні та системні ризики).
Відповідно до «Плану робіт щодо імплементації в АТ «Ощадбанк» вимог
Постанови НБУ №64» Банком розробляється методика виявлення суттєвих
ризиків, яка визначатиме порядок виявлення таких ризиків. Передбачається
самостійне встановлення Банком факторів, показників та порогу суттєвості
інших суттєвих видів ризиків на підставі обґрунтованих висновків.
У разі виявлення інших видів ризиків та визнання їх суттєвими Наглядовою
радою, Банком розроблятиметься політика з управління зазначеними
ризиками. Планова ідентифікація видів ризиків та оцінка їх суттєвості
має здійснюватися один раз на рік. У разі значних змін у зовнішньому
середовищі, які можуть вплинути на рівень ризиків Банку, може бути
проведена позапланова ідентифікація та оцінка суттєвості ризиків.

 Оцінка діяльності підрозділів з питань управління ризиками та
комплаєнсу, комітетів, що створені Банком;
 Здійснення незалежної оцінки дотримання керівниками та працівниками
Банку, що забезпечують надання банківських та інших фінансових
послуг, вимог чинного законодавства та нормативно – правових актів
(комплаєнс – аудит);
 Здійснення моніторингу повноти та своєчасності впровадження
керівництвом рекомендацій за результатами внутрішнього і зовнішнього
аудиту.
Використовуючи системний та послідовний підхід, функція внутрішнього
аудиту оцінює та сприяє удосконаленню процесів корпоративного
управління, управління ризиками та контролю, а також встановлює ступінь
адекватності критеріїв їх побудови.
Керівництво та працівники всіх інших підрозділів (як учасники першої
лінії захисту в СВК), в т. ч. органи управління та колегіальні органи Банку,
безпосередньо залучені до виконання та супроводження функцій і
процесів Банку, запровадження та ефективного виконання контрольних
процедур. Відповідні процедури здійснення ними внутрішнього контролю
передбачаються у внутрішніх документах, які регулюють їх діяльність.

Вплив вимог Постанови НБУ №64
У зв’язку з прийняттям Національним банком України нових підходів до
системи управління ризиками в банках та банківських групах України,
що затверджено Постановою №64 від 11 червня 2018 року, починаючи
з дати її затвердження, Банком проводиться робота щодо імплементації
норм, вимог та принципів оновлення системи управління ризиками Банку
згідно з вимогами зазначеної Постанови. Банком розроблено план робіт
з метою імплементації положень Постанови НБУ №64 із визначенням
заходів, термінів їх реалізації, а також підрозділів Банку, які відповідають
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Відповідно до Статуту, засновником Банку є держава в особі Кабінету
Міністрів України. 100% акцій Банку належать державі.
Відносини Банку з акціонером будуються за принципом «Банк держави для
держави», виходячи з наступного – акціонер:
 визначає основні (стратегічні) напрями діяльності та стратегію управління
Банком в межах загальної стратегії управління державними банками,
 забезпечує неупередженість та прозорість управління,

Відносини з акціонером,
пов’язаними особами та
стратегічними партнерами

 не втручається в поточну операційну діяльність,
 будує взаємодію на взаємовигідній комерційній основі,
 здійснює регулярний моніторинг та оцінку діяльності.
Кабінетом Міністрів України 11 лютого 2016 року були прийнято Засади
стратегічного розвитку державного банківського сектору» (далі за текстом –
Засади), які оновлено 21 лютого 2018 року,
Відповідно до Засад управління державними банками спрямовано на:
 зменшення частки держави в банківському секторі шляхом приватизації
державних банків,
 комерціалізацію та спеціалізацію діяльності банків,
 зростання акціонерної вартості за рахунок підвищення ефективності.
Керуючись Засадами, у лютому 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив
Стратегію розвитку Ощадбанку як універсального банку.
Регулювання повноважень керівних органів управління протягом року
відбувалося відповідно до вимог Статті 7 Закону України «Про банки та
банківську діяльність».
Упродовж 2018 року Банк на загальних підставах, а також шляхом участі
у відкритих тендерах, отримав можливість брати участь у наступних
державних програмах:
 обслуговування бюджетних організацій;
 програми з державної підтримки представників галузі сільського
господарства (3);
 здійснення операцій із запасами готівки Національного банку України за
дозволами останнього.
Усвідомлюючи необхідність надання фінансових послуг соціально
вразливим верствам населення (малозабезпеченим, переселенцям,
мешканцям регресивних регіонів тощо), Банк будує свій бізнес
з урахуванням соціальної місії.

Відносини з пов’язаними особами
Відносини з пов’язаними особами формуються Банком із дотриманням
внутрішніх нормативних документів, які регламентують здійснення операцій
із пов’язаними особами, а також чинного законодавства України, зокрема
нормативно-правових актів Національного банку України. Проведення
Банком операцій із пов’язаними особами здійснюється у порядку, який не
може бути відмінним від порядку проведення операцій з іншими клієнтами/
групами клієнтів Банку, крім процедур, які визначають повноваження
колегіальних органів Банку щодо прийняття рішення про здійснення
операцій із пов’язаними особами та встановлюють окремі вимоги до
складу інформації, яка повинна додатково отримуватися від пов’язаних
з Банком осіб.
Упродовж 2018 року, Банк дотримувався нормативного значення
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максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з
Банком особами (Н9).
Банк веде електронний реєстр пов’язаних осіб відповідно до критеріїв,
визначених Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
Інформацію щодо критеріїв пов’язаності, а також залишків та операцій
Банку з пов’язаними сторонами розкрито в Примітці 30 до консолідованої
фінансової звітності.

Співпраця з ЄБРР
На виконання «Меморандуму порозуміння відносно підтримки реформ
Ощадбанку та його підготовки до приватизації», підписаного 25 листопада
2016 року Урядом України, ЄБРР та Ощадбанком, Банк продовжує роботу
із розвитку стратегічного партнерства із ЄБРР та залучення останнього в
якості акціонера. У рамках такого партнерства Банком та ЄБРР розроблено
програму трансформації Ощадбанку, яка являє собою план дій та цільових
орієнтирів, спрямованих на комерціалізацію, підвищення фінансової
стійкості та якості корпоративного управління, операційної ефективності та,
відповідно, інвестиційної привабливості (акціонерної вартості) Банку.
Відповідно до меморандуму, перший етап приватизації передбачає продаж
стратегічним інвесторам та/або МФО принаймні 20% акцій Банку із
подальшою повною або мажоритарною його приватизацією.
Також, Ощадбанк ефективно співпрацює з ЄБРР за програмами
кредитування та технічної допомоги.
Проекти технічної допомоги спрямовані на:
 посилення позиції на ринку ММСБ (у 2018 році успішно завершено проект
з кредитування),
 централізацію та оптимізацію функції ризик-менеджменту та комплаєнс,
 розвиток системи управлінського обліку,
 централізацію мережі філій,
 удосконалення системи стягнення заборгованості.
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Докорінна зміна принципів та механізмів корпоративного управління
державних банків відбулася 10 листопада 2018 року у зв’язку із набуттям
чинності Закону України №2491-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування
фінансового сектору в Україні» (далі за текстом – Закон). Мета Закону
полягає у створенні ізольованої від політичного впливу системи
управління, приведенні системи корпоративного управління у відповідність
до рекомендацій ОЕСР, Європейської комісії, Базельського комітету з
банківського нагляду, підвищенні конкурентоспроможності та ефективності
державних банків, а також створенні передумов для потенційного залучення
іноземних інвесторів.

Корпоративне управління

Закон, зокрема, припинив дію особливої організації та структури управління
державних банків шляхом внесення змін до Статті 7 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», тобто впровадив загальноприйняту
(стандартну) корпоративну структуру. Оновлена модель корпоративного
управління державних банків відповідно до Закону та нормативно-правових
актів Національного банку України представлена нижче на Ілюстрації 7.1.
Ілюстрація 7.1: Оновлена модель корпоративного управління державних
банків
Повноваження
▪ Основні напрями діяльності
банку
▪ Схвалення та контроль стратегії
▪ Затвердження статуту
▪ Зміни статутного капіталу
▪ Призначення, оцінка
і контроль Наглядової Ради

Організація роботи
▪ 9 членів
▫ 6 – незалежні
▫ 3 – представники держави: від Президента України, КМУ та
Верховної Ради України)
▪ Комітети, в т.ч. 3 обов’язкових
▪ Повноваження складають 3 роки
▪ Засідання не рідше одного разу в квартал

Кабінет
Міністрів України
Вищий орган управління

Наглядова Рада
Комітет з
питань ризиків

СRО

Комітет з
питань
призначень і
винагород

Комітет з
питань аудиту

Внутрішній
аудит

ССО

Правління

Повноваження
▪ Затвердження та моніторинг реалізації стратегії
▪ Призначення, оцінка і контроль Правління
▪ Корпоративне управління
▪ Система внутрішнього контролю
▪ Управління ризиками та комплаєнс
Оцінка
▪ Самооцінка власної ефективності
▪ Звітування КМУ
Винагорода
▪ Індивідуальні контракти
▪ КРІ
▪ Звітування КМУ

Поточний стан імплементації змін
Діяльність Банку в 2018 році визначалась суттєвим впливом особливої
моделі корпоративного управління державних банків, яка від дати
заснування АТ «Ощадбанк» у 1991 році і до 9 листопада 2018 року
залишалась без змін та регламентувалась вимогами Статті 7 Закону України
«Про банки і банківську діяльність». Така модель не передбачала:
1. Рівня загальних зборів, оскільки вищим органом управління була
Наглядова рада, яка формувалася за квотним принципом у складі 15 осіб
– по 5 членів призначали Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів
України, із терміном повноважень на 5 років;
2. Будь-якої винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради;
3. незалежних членів у складі Наглядової ради, обраних за процедурою
відкритого конкурсу;
4. Комітетів Наглядової ради.
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Специфіка діяльності Банку протягом звітного періоду також полягала у
відсутності кворуму Наглядової ради (фактична кількість членів ради з 28
січня 2017 року до 12 грудня 2018 року становила 8 осіб, після 12 грудня
2018 року – 7 осіб, в той час як для прийняття рішень необхідно не менше 10
осіб), оскільки Верховною Радою не було призначено 5 членів, вакантними з
12 грудня 2018 року залишаються позиції ще 3 членів.
Рішенням від 31 жовтня 2015 року Наглядова рада делегувала Правлінню
ряд своїх повноважень, зокрема, щодо визначення та затвердження політик
управління ризиками, забезпечення функціонування системи внутрішнього
контролю, затвердження бюджету та бізнес-плану, а також визначення
організаційної структури. Правління Банку на постійній основі, один раз
на півроку, надає інформацію про прийняті рішення та детальний звіт про
виконання делегованих повноважень.
В рамках наданих повноважень Правлінням, зокрема, оптимізовано
організаційну структуру, перш за все, в напрямку розмежування функцій
фронт/бек-офісу, централізації функцій ІТ та бек офісу, а також реалізовано
масштабну програму реформування мережі. Насамперед в програми
стандартизовано розподіл повноважень та запроваджено типову структуру
регіональних управлінь, на рівні яких централізовано функції загального
управління, бек-офісу, сервісу та підтримки. До того ж, оптимізовано
підходи щодо локації та створено кардинально нову сервісну модель
обслуговування клієнтів.
Незважаючи на суттєві відмінності моделі корпоративного управління
Банку, позиція Правління спрямована на послідовне впровадження кращих
практик побудови ефективної системи ризик-менеджменту та внутрішнього
контролю. Так, керівнику департаменту кредитних ризиків та оцінки активів
надано право накладати заборону (вето) на рішення комітетів та інших
колегіальних органів, утворених Правлінням Банку, якщо реалізація таких
рішень призведе до порушення затверджених лімітів ризику, а також в інших
випадках, установлених політиками Банку.
Стосовно питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової
ради (за умови відсутності кворуму) Правлінням ініційовано розгляд
Кабінетом Міністрів України та затвердження Стратегії розвитку,
визначення зовнішнього аудитора фінансової звітності за 2018 рік, а також
затвердження умов договору про проведення зовнішнього аудиту та
встановлення розміру оплати аудиторських послуг.
Строк повноважень Наглядової ради Банку діє до дня призначення нового
складу Наглядової ради, сформованого з урахуванням вимог Закону.
Наразі триває імплементація Закону, розпочата Кабінетом Міністрів України,
в частині оновлення моделі корпоративного управління державних банків.
Так в березні 2019 року:
 Затверджено склад конкурсної комісії з визначення претендентів на
посади незалежних членів Наглядових рад державних банків;
 Проведено конкурс HR компаній з відбору персоналу для визначення
претендентів на посади незалежних членів Наглядових рад державних
банків, у тому числі Ощадбанку;
 Визначено компанію-переможця та уповноважено Голову Правління
Ощадбанку підписати договір з ТОВ «ПЕДЕРСЕН ЕНД ПАРТНЕРС»
відповідно до визначених умов та установленого розміру оплати послуг.
Кабінет Міністрів України до 10 травня 2019 року має забезпечити
формування Наглядових рад державних банків.
Більш детальна інформація щодо діяльності Банку та поточної системи
корпоративного управління наведена у Звіті керівництва у складі звітності
емітента за 2018 рік, що розміщена на офіційному сайті Банку.
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Організаційна структура

Розділ 8.

Організаційна структура Банку затверджена постановою Правління від 23
березня 2018 року та наведена на Ілюстрації 8.1.
Ілюстрація 8.1: Організаційна структура банку станом
на 31 грудня 2018 року
(станом на 31 грудня 2018 року)
Комітет з питань управління
активами і пасивами

Організаційний розвиток

Ревізійна комісія
Наглядова рада

Кредитний комітет
Кредитний комітет
з роздрібного бізнесу
Кредитний комітет з мікро-,
малого та середнього
бізнесу
Комітет тарифної та
продуктової політики
Комітет з управління
операційними ризиками
Комітет з управління
заборгованістю

Правління
Голова Правління, Перший заступник
Голови Правління, заступники Голови Правління

Центральний апарат
34 структурних підрозділи
(департаменти, управління тощо)
24 філії
Головне управління по м. Києву та
Київській області, обласні управління

Координаційні ради регіонів
(Північного, Західного, Східного,
Центрального, Південного)
Малий кредитний комітет
з роздрібного бізнесу
Фінансовий комітет
Комітет з конкурсних торгів
Комітет системи управління
інформаційною безпекою
Комітет з питань фінансового
моніторингу

Проектно-технологічний
комітет
Технічна рада

Департамент внутрішнього
аудиту

3 027 територіально відокремлених
безбалансових відділень

Комітет регіональної мережі

Статутом Банку затверджено такі органи управління та контролю:
 управління – Наглядова рада та Правління,
 контроль – Ревізійна комісія та підрозділ внутрішнього аудиту.
Вищим органом управління Банку є Наглядова рада (рівень загальних
зборів не передбачено).
Постійно діючим виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює
керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність
роботи Банку. Інформація щодо повного переліку компетенцій членів та
Голови Правління розміщено на офіційному інтернет-сайті Ощадбанку.
Додатково у 2015 році Правлінню було делеговано окремі повноваження
Наглядової ради в частині:
 визначення та затвердження політики управління ризиками;
 забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю;
 затвердження бюджету та бізнес-плану;
 визначення кредитної політики;
 участі у неприбуткових спілках чи асоціаціях;
 визначення організаційної структури;
 прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів.
Правління Банку на постійній основі, один раз на півроку, надає Наглядовій
раді інформацію про прийняті рішення та детальний звіт про виконання
делегованих повноважень.
Для забезпечення оперативного та ефективного прийняття рішень, частину
повноважень Правління делеговано постійно діючим колегіальним органам
(15 комітетам). Крім того, для забезпечення прозорої та постійної комунікації
з регіонами сформовано дорадчий орган – Координаційну раду регіонів.

Інформація щодо керівників та
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посадових осіб
Склад Наглядової ради Ощадбанку формувався відповідно до вимог Статті
7 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Упродовж 2018 року
склад Наглядової ради зазнав змін і станом на 31 грудня 2018 року включав
7 членів, призначених за квотами:
Кабінету Міністрів України:
 Греба Роман Володимирович – Голова;
 Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови;

Литвин Володимир Миколайович — обіймає посаду заступника Голови
Правління. Стаж роботи в банківській сфері складає майже 10 років.
Основна зона відповідальності: депозитарна діяльність.

Зміни організаційної структури у 2018 році

 Волошин В’ячеслав Едуардович;

Організаційна структура Ощадбанку побудована за принципом централізації
з вертикальним підпорядкуванням і станом на 31 грудня 2018 року включає:

 Паракуда Олег Васильович;

 34 відокремлені структурні підрозділи центрального апарату;

Президента України:

 24 філії, що виділені на окремі баланси;

 Даниленко Анатолій Іванович;

 3 027 територіально відокремлених безбалансових відділень (у тому числі
2 606 діючих).

 Дубас Богдан Йосипович;
 Смовженко Тамара Степанівна.
12 грудня 2018 року рішенням Кабінету Міністрів України припинено
повноваження Маркарової О.С.
Раніше у 2017 році Указами Президента України припинено повноваження
Пахачук Г.Д. та Гребеник Н.І. Термін повноважень членів Наглядової ради
Банку, яких було призначено за квотою Верховної Ради України: Бордюгова
Ю.В., Волинця Д.М., Кошеленка О.Ф., Литюка А.І., Чекашкіна С. В. закінчився у
травні 2012 року.
Станом на 31 грудня 2018 року Правління діє у складі, який протягом 2018
року не змінювався, а саме:
Пишний Андрій Григорович — обіймає посаду Голови Правління. Стаж
роботи в банківській сфері складає більше 11 років.
Основні зони відповідальності: управління стратегічними змінами,
юридичний блок, ризик-менеджмент, безпека, зв’язки з громадськістю та
ЗМІ тощо.
Бородін Григорій Васильович — обіймає посаду Першого заступника
Голови Правління. Стаж роботи в банківській сфері складає майже 25
років. Основні зони відповідальності: фінансовий моніторинг, робота з
персоналом, закупівлі тощо.
Барсуков Анатолій Зіновійович — обіймає посаду заступника Голови
Правління. Стаж роботи в банківській сфері складає майже 25 років.
Основні зони відповідальності: фінансовий менеджмент, включаючи
бухгалтерський облік тощо.
Земцова Ірина Михайлівна — обіймає посаду заступника Голови Правління.
Стаж роботи в банківській сфері складає більше 30 років. Основні зони
відповідальності: методологія, планування, організація розрахунковокасового обслуговування та організація продажів корпоративного бізнесу.
Стецевич Андрій Ігорович — обіймає посаду заступника Голови Правління.
Стаж роботи в банківській сфері складає більше 20 років.
Основні зони відповідальності: корпоративний бізнес, мікро-, малий та
середній бізнес тощо.
Тютюн Антон Олександрович — обіймає посаду заступника Голови
Правління. Стаж роботи в банківській сфері складає майже 20 років.
Основні зони відповідальності: роздрібний бізнес, у тому числі преміум
банкінг, електронна комерція, маркетинг тощо.
Драчко-Єрмоленко Євгеній Володимирович — обіймає посаду заступника
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Голови Правління. Стаж роботи в банківській сфері складає майже 25 років.
Основні зони відповідальності: операційний менеджмент, інформаційні
технології тощо.

У 2018 році продовжувався процес оптимізації організаційної структури
Банку, спрямований на удосконалення бізнес-моделі шляхом оптимізації
процесів управління, функцій підтримки та реалізації програми операційної
ефективності. Задля цього було централізовано функції ІТ, захисту
інформації, валютного нагляду, бек-офісу, ризик-менеджменту, роботи з
заставою, підбору та навчання персоналу (23 реорганізації структурних
підрозділів центрального апарату Банку.
З метою реалізації завдань щодо операційної трансформації та поглиблення
співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, в Банку створено
самостійний структурний підрозділ – департамент фінансових інститутів.

Принципи корпоративних стандартів
Банку
Співробітники Ощадбанку у своїй діяльності дотримуються моральноетичних і ділових норм та принципів, корпоративних цінностей та правил
поведінки, які визначені Кодексом корпоративної етики. Це дозволяє Банку
зберігати високий рівень довіри клієнтів та партнерів.
Виходячи з принципів прозорості, взаємоповаги та партнерства, між
адміністрацією та трудовим колективом Банку укладено Колективний
договір. Він регулює права та обов’язки сторін з питань професійних,
трудових та соціально економічних відносин.
У Банку функціонує механізм конфіденційного повідомлення про конфлікт
інтересів, неприйнятну поведінку або порушення в діяльності Банку, який
передбачає забезпечення захисту заявників (Whistleblowing Policy Mechanism), а також відповідне реагування.

Боротьба з корупцією
У Банку визначено комплекс правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання потенційним проявам корупції. З метою
збереження репутації Банку та уникнення будь-яких зловживань, усі його
співробітники дотримуються вимог, принципів та обмежень, визначених
«Антикорупційною програмою АТ «Ощадбанк». Супроводження програми
здійснюється Уповноваженим з реалізації Антикорупційної програми,
головним завданнями якого є підготовка, забезпечення реалізації та
контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення
корупції та забезпечення дотримання правил етичної поведінки. Водночас,
в організаційній структурі Банку передбачено окремий підрозділ –
управління з запобігання корупції у складі департаменту безпеки Банку.
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Екологічні аспекти

Розділ 9.
Екологічні та соціальні
аспекти діяльності

Розуміючи важливість впровадження енергоефективних технологій
в Україні, Банк активно підтримує клієнтів, які проводять тепломодернізацію
житла та впроваджують «зелені» технології.
З 2014 році Ощадбанк реалізовує державну програму «теплих» кредитів.
Завдяки підтримці Уряду в країні розпочалась масштабна тепломодернізація
житла, а Ощадбанк накопичив унікальний досвід. Загалом «теплі» кредити в
Ощадбанку отримали 213 тисяч громадян на загальну суму понад 3,9 млрд
грн.
Це стало можливим завдяки партнерській мережі Ощадбанку, яка налічує
понад 8 тисяч виробників, постачальників і дилерів енергоефективного
обладнання по всій країні. Також, завдяки активній співпраці Ощадбанку
з міськими, районними та обласними державними адміністраціями
клієнти Ощадбанку можуть одночасно отримувати компенсацію як від
Уряду, так і від місцевої влади. Кількість регіональних партнерських
програм енергоефективності між банком та муніципалітетами, РДА та ОДА
нараховує 90.
Банком також впроваджено банківський продукт «Зелена енергія», що
передбачає можливість кожного громадянина скористатися кредитом
на придбання обладнання та супутніх матеріалів, що забезпечують
вироблення «зеленої» енергії (переробку сонячної, вітрової, теплової, водяної
енергії, енергії біомас в електричну) та їх встановлення, монтаж та запуск
в експлуатацію. За період дії банківського продукту видано кредитів на суму
понад 17,5 млн грн.
Клієнтам ММСБ у 2018 році надавалися кредити на проекти позитивно
впливають на екологію навколишнього середовища, зокрема,
із запровадження альтернативної енергетики, «зелених технологій»
у сільському господарстві та інших проектів. Водночас, у рамках
спільних програм з кредитування клієнтів ММСБ Ощадбанк співпрацює
з міжнародними організаціями, такими як ЄІФ та ЄІБ, а також НімецькоУкраїнським фондом. У рамках реалізації зазначених програм
Ощадбанк зобов’язаний дотримуватися Європейських екологічних норм
щодо заборони фінансування шкідливих видів діяльності. Крім того,
в рамках участі в Програмі сприяння розвитку торгівлі ЄБРР, Ощадбанк
зобов’язується дотримуватися екологічних та соціальних вимог ЄБРР до
реалізації проектів.

Соціальна відповідальність
Інклюзивність
Ощадбанк є першим і, на даний момент, єдиним банком в Україні, який
здійснює системну і комплексну роботу, спрямовану на повноцінну
інтеграцію людей з інвалідністю у суспільство та забезпечення рівного
доступу до банківських послуг. У 2014 року Ощадбанк відкрив перше на
території України та Східної Європи інклюзивне відділення, яке є повністю
доступним для всіх категорій клієнтів. На сьогодні таких відділень у мережі
Банку налічується вже 20 і їх кількість постійно збільшується. У 2018
році Ощадбанк розпочав перевірку та підтвердження доступності своїх
інклюзивних відділень зовнішніми експертами. Аудит рівня інклюзивності
проводиться командою експертів «Inclusive Friendly».
Також, на базі інклюзивних відділень продовжили свою роботу інклюзивні
клуби, які є майданчиком для спілкування та проведення вільного часу
людей з інвалідністю – як дорослих, так і дітей. Загалом протягом року було
проведено понад 150 зустрічей на різну тематику.
Для вільного онлайн-доступу клієнтів, які мають порушення зору та слуху,
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до інформації про продукти та послуги Банку, офіційний веб-сайт Ощадбанку
було адаптовано для зручного користування таких людей. Наразі сайт має
функцію збільшення тексту, а більшість відео-роликів на сайті забезпечені
титрами або мають вбудовану функцію авто-субтитрів.
Залучаючи своїх бізнес-партнерів до спільних проектів, Ощадбанк
продовжував поширювати та реалізовувати ідеї, націлені на інтеграцію всіх
людей у суспільство.
Так, наприклад:
 У рамках проекту «Відчуй. Барви» до кожної експозиції у Мистецькому
Арсеналі за підтримки Банку виготовлялася тактильна картина, на якій
за допомогою різних фактур передавалися кольори мистецького твору.
Завдяки цьому як зрячі, так і незрячі відвідувачі Мистецького Арсеналу,
мали змогу побачити витвір мистецтва;
 Спільно з гастрономічним фестивалем «Ulichnaya Eda» і громадським
об’єднанням «Fight for Right» було відкрито інклюзивний простір «beTogether»;
 Інклюзивний корпоративний календар «Особливі люди», який підкреслює
філософію безбар’єрного суспільства, яку активно впроваджує Ощадбанк,
отримав гран-прі в конкурсі на найкраще корпоративне медіа України.

Благодійність
У 2018 році Ощадбанк продовжив і розширив взаємодію з основним
партнером у сфері благодійності – благодійним фондом «Таблеточки», який
із 2011 року захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями
в Україні: надає адресну психологічну, паліативну допомогу та системно
допомагає необхідними медикаментами 16 онкологічним відділенням по
всій Україні.
Завдяки цій співпраці співробітники та клієнти Банку можуть робити
перекази на користь фонду «Таблеточки» через інформаційно-платіжні
термінали Ощадбанку. Упродовж 2018 року за їх допомогою на рахунок
фонду «Таблеточки» було перераховано 450 тис. грн. До того ж, у 2018 році
з’явилася можливість здійснювати перекази на користь фонду в онлайн
системі «Ощад 24/7».
Крім того, щороку Ощадбанком проводиться корпоративний День донора.
У 2018 році у ньому взяло участь майже 100 співробітників Банку, які здали
43 літри крові.

Інвестиції в майбутнє
У 2018 році продовжила свою роботу Лабораторія фінансів – інтерактивна
освітня програма для навчання дітей та підлітків фінансової грамотності
в рамках проекту «Арсенал Ідей» у Мистецькому Арсеналі, створена в
партнерстві з Ощадбанком. Програма являє собою цикл унікальних
занять, які демонструють розвиток фінансової сфери та переваги сучасних
банківських технологій. У Лабораторії фінансів діють спеціальні програми
для дітей з інвалідністю та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У 2018 році за підтримки Банку було перекладено та видано українською
мовою роботу всесвітньовідомого футуролога Ювала Ноя Харарі «21 урок
для 21-го століття». Банк доклав зусиль, щоб українські читачі змогли
прочитати цю книгу одночасно з читачами більшості країн світу.
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Розділ 10.
Винагороди банку за звітний
період

Нагороди 2018
«50 провідних банків України». Рейтинг інформаційного агентства
«Фінансовий клуб»
· Ощадбанк третій рік поспіль є лідером рейтингу «50 провідних банків України»
FinAwards 2018. Дослідження аналітиків порталів Finance.ua та «Минфин» та пулу
експертів фінансового ринку
· Ощадбанк переміг у номінації «Найбільш технологічний банк»
«Фінансовий Оскар 2017». Рейтинг журналу «Бізнес»
· Ощадбанк переміг у номінації «Вибір населення»
· Ощадбанк переміг у номінації «Лідер карткового ринку»
· Ощадбанк переміг у номінації «Онлайн-банк»
«Банки 2018 року». Рейтинг інформаційного агентства «Фінансовий клуб»
· Ощадбанк здобув перемогу в номінації «Найбільш ощадний банк»
Топ-100 найдорожчих брендів України. Рейтинг журналу «Новое Время»
· Ощадбанк увійшов до ТОП-10 за динамікою зростання вартості бренду, та посів 66 місце серед Топп-100 найдорожчих
брендів України.
OschadPremium
· Отримав перемогу від Global Private Banking Awards у номінації Highly Commended Private
· Визнано найкращим консультантом з фінансового планування успішного майбутнього в сегменті Private Banking в Україні згідно з
рейтингом журналу Euromoney
«Кращий банк для МСБ». Рейтинг журналу «Бізнес»
· Ощадбанк переміг у номінації «Кращий продукт»
Best Legal Departments 2018. Рейтинг видання «Юридична практика»
· Юридичний департамент Ощадбанку переміг у номінації «Найкращий юридичний департамент України» та в номінації
«Найкращий юридичний департамент банку»
«Business HReformation 2017. Кращі роботодавці України». Рейтинг журналу «Бізнес»
· Ощадбанк, єдиний банк серед учасників рейтингу, увійшов до ТОП-10 компаній-роботодавців
Mastercard Day 2018
· Ощадбанк нагороджено відзнакою Cashless Fest Concept Support за масштабні проекти: Zymova Kraina, Atlas Weekend,
NSC Olympiiyskiy
Банкір року
· Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний двічі отримав нагороду «Банкір року» 2018 від FinAwards 2018 та
журналу «Бізнес»
Величезна кількість нагород, які наша команда отримала у 2018 році по майже всіх напрямах роботи, дає нам право
заявляти: ми можемо все!
Жодне фінансове питання клієнта ми не залишимо без відповіді, кожному запропонуємо оновлені продукти й сервіси.
Вже три роки поспіль Ощадбанк утримує лідерство в комплексному галузевому дослідженні «50 провідних банків
України».
Вражаюча динаміка кількості користувачів онлайн-сервісів банку, cashless-рішення, IT-модернізація надали Ощадбанку
можливість вперше отримати звання «найбільш технологічний банк».
Вперше вагомі результати зростання напряму ММСБ знайшли відображення у високій експертній оцінці.
Новий бізнес OschadPremium здобув одразу дві міжнародні нагороди, випередивши відомих гравців банківського ринку
в преміальному сегменті.
Тисячі виграних судових справ на шляху вирішення питання NPL та перемога в міжнародному арбітражі проти РФ
принесли визнання юристам Ощадбанку.
Надзвичайна складність завдань з модернізації банку у 2014-2017 роках та їх успішне виконання стали підґрунтям для
відповідної оцінки роботи голови правління Ощадбанку колегами по банківському ринку. Андрій Пишний двічі отримав
звання «Банкір року».
Ми вдячні експертам ринку та нашим клієнтам за високу оцінку нашої роботи.
Далі буде!
Звісно, Ощад
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Маніфест
2019

2019 рік
Ми вивели Ощад у лідери ринку. Вже три роки поспіль державний банк є №1 серед 50 провідних банків країни.
Отримані результати дають нам підстави для зміни власного позиціонування, яке ми вкотре розпочнемо з нашої
ідеологічної платформи – Маніфесту.
П’ять років тому він став нашим зобов’язанням змінитись, намаганням отримати кредит довіри для здійснення
докорінних змін. Він допоміг нам самим визначитись із тим, який банк ми будуємо, і донести це до клієнтів. Ми
пройшли дуже складний п’ятирічний період і наразі готові пред’являти результати. Сьогодні ми переконані: «звісно,
Ощад!» – це проста відповідь на будь-яке фінансове питання клієнта.
Оновлений маніфест відображає наш спільний світогляд.
Це і заклик, і розуміння нашого нового статусу: ми можемо все!
Звісно, Ощад!

