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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

ЗА 2019 РІК 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) працює на ринку банківських послуг 

з 1994 року, з грудня 2016 року є членом фінансово-промислової групи «ТАС» та з 30 січня 2017 року -  
учасником Банківської Групи «ТАС». 

Наглядова Рада Банку (далі – Рада чи Наглядова Рада) є органом, що здійснює контроль за діяльністю 

Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів, захист прав акціонера Банку. У своїй діяльності 

Наглядова Рада керується Статутом Банку, Положенням про Наглядова Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та 

діючим законодавством України.  

Кількісний склад Наглядової Ради Банку відповідає вимогам статті 39 Закону про банки1  та пункту 

12.2. Статуту Банку. Станом на кінець звітного періоду - 31.12.2019 року кількість членів Наглядова Ради Банку 

становила 5 осіб, а саме: 

 Попенко Сергій Павлович - Голова Наглядової Ради; 

 Ястремська Наталія Євгенівна – член Наглядової Ради; 

 Никитенко Валентина Степанівна – незалежний член Наглядової Ради; 

 Максюта Анатолій Аркадійович – незалежний член Наглядової Ради; 

 Матвійчук Володимир Макарович – незалежний член Наглядової Ради. 

Зазначений склад Наглядової Ради був обраний 25.04.2019 річними Загальними зборами акціонерів 

Банку (протокол № 1-2019). З 27.04.2018 року до 25.04.2019 року Рада Банку діяла у такому ж складі, обраному 

рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Банку від 27.04.2018 року. 

26.04.2019 на засіданні Наглядової Ради (протокол № 25/19) було обрано Головою Наглядової Ради 

Банку Попенка С.П. 

Члени Ради Банку не входять до складу Правління Банку, а також не обіймають інші посади в Банку на 

умовах трудового договору (контракту) та не надають інші послуги Банку відповідно до цивільно-правових 

договорів, окрім виконання функцій членів Наглядової Ради. Рада Банку більш як на одну третину складається з 

незалежних директорів, їх кількість становить три особи. 

Засідання Наглядової Ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. За 
звітний період було проведено 78 засідань Наглядової Ради, серед них кілька спільних засідань Наглядової Ради 

та Правління, засідань із запрошенням керівників вищої ланки структурних підрозділів та Служби 

внутрішнього аудиту. Наглядова Рада Банку з метою ефективного управління Банком регулярно проводить 

зустрічі з Головою/членами Правління Банку, керівниками підрозділів контролю для обговорення отриманої 

інформації. 

Більшість засідань було присвячено затвердженню звітів органів управління та Служби внутрішнього 

аудиту, організаційної структури Банку, положень про структурні підрозділи та внутрішніх положень Банку, 

також Наглядова Рада розглядала кадрові питання щодо членів Правління Банку. Розглядалися питання щодо 

затвердження Стратегії розвитку та Бізнес-плану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2019-2022 роки, а також Плану 

реструктуризації АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Вирішувалися питання щодо визначення аудиторських фірм для 

проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік та здійснення оцінки стійкості Банку,  
зовнішнього аудиту проміжної фінансової звітності, затверджувались умови договорів із обраними 

аудиторськими фірмами. 

Рішення Наглядової Ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової 

Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожен член Наглядової Ради має при 

голосуванні один голос. Голова Наглядової Ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу 

голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень. Процедури, що застосовуються при прийнятті Радою 

рішень, визначені в Положенні про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що знаходиться в публічному 

доступі на офіційному сайті Банку. 

Для визначення колективної придатності рішенням Наглядової Ради було затверджено Матрицю 

профілю Наглядової Ради Банку, яка включає кваліфікаційні вимоги Національного банку України щодо 

професійної придатності та ділової репутації члена Наглядової Ради Банку, вимоги щодо незалежності - для 
незалежних директорів, а також додаткові вимоги щодо наявності спеціальних знань. За результатами розгляду 

та обговорення Матриці профілю Наглядової Ради зроблено висновок про колективну придатність діючого 

складу Наглядової Ради Банку. 

Голова та Члени Наглядової Ради Банку мають різносторонній досвід роботи та освіту, що забезпечує 

належний рівень їх колективної придатності з урахуванням розміру та особливостей діяльності Банку. Члени 

Ради Банку спільно як представники колегіального органу мають знання, навички та досвід, необхідні для 

здійснення Радою Банку її повноважень, тобто Рада Банку як колективний орган має належне розуміння тих 

сфер діяльності Банку, за які члени Ради Банку спільно відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати 

ефективне управління Банком. 

                                                
1
 Закон України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки). 
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Рада Банку має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах 

діяльності Банку, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени 

Ради Банку відкрито та критично обговорюють питання на засіданнях Наглядової Ради. Думка, яка розходиться 

з поглядами більшості, завжди вислуховується та обговорюється до прийняття остаточного рішення, в 

протоколі засідання зазначається окрема (особлива) думка члена Ради. За результатами обговорення питань 

члени Ради Банку знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Банку. Таким чином, 

спостерігається високий рівень взаємодії між членами Наглядової Ради під час засідань Наглядової Ради Банку, 
що підтверджується змістом протоколів засідань Ради Банку. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, належним 

чином виконуються Правлінням та структурними підрозділу Банку. 

Рада Банку розвиває та просуває високі етичні та професійні стандарти, дотримується таких стандартів 

та забезпечує їх упровадження і дотримання керівниками Банку, керівниками підрозділів контролю та іншими 

працівниками Банку. Члени Ради Банку спільно також мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, 

прийнятими Правлінням Банку, та їх виконанням. 

Порядок утворення та діяльності комітетів Ради Банку встановлюється Положенням про Наглядову 

Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». В складі Наглядової Ради створено три Комітети: Комітет Наглядової Ради АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК», Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород. 

Всі комітети очолюють члени Наглядової Ради Банку, які є незалежними директорами. Більшість членів 

зазначених комітетів становлять незалежні директори. Функціональні повноваження комітетів визначаються у 
відповідних положеннях про них: Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань 

аудиту, Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань  призначень та  винагород, 

Положенні про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», останні 

редакціїяких були затверджені рішенням Наглядової Ради від 24.12.2019 року (протокол № 59/19). 

26.04.2019 на засіданні Наглядової Ради (протокол № 25/19) було обрано склад Комітету Наглядової 

Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, а саме: 

 Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член); 

 Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член); 

 Член Комітету – Попенко Сергій Павлович. 

Члени Комітету Ради Банку з питань призначень та винагород мають спільні спеціальні знання та 

досвід у всіх питаннях, що стосуються розроблення та впровадження систем винагороди та призначення. 
До компетенції Комітету з питань призначень та винагород належать, зокрема, наступні питання: 

1. Визначення стандартів та політики (розроблення та періодичний перегляд внутрішніх 

нормативних документів) Банку у сфері підбору, призначення кадрів та винагород, в тому числі щодо 

належного підбору кандидатів на посади Голови та членів Правління, Керівника підрозділу за дотриманням 

норм (комплаєнс) (ССО), Керівника підрозділів з управління ризиками в Банку (CRO), Керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту, Корпоративного секретаря, з метою залучення до Банку кваліфікованих спеціалістів. 

2. Здійснення пошуку, відбору та оцінки кандидатів на посади Голови та членів Наглядової Ради, 

Голови, його заступників та членів Правління, Керівника підрозділу за дотриманням норм (комплаєнс) (ССО), 

Керівника підрозділів з управління ризиками в Банку (CRO), Керівника підрозділу внутрішнього аудиту, 

Корпоративного секретаря, Головного бухгалтера та його заступників, директора Фінансового департаменту та 

планування їх наступництва. 
3. Здійснення оцінки ефективності діяльності та відповідності вимогам законодавства Наглядової 

Ради в цілому та комітетів Наглядової Ради (яка включає оцінку структури, розміру, складу Наглядової Ради), 

Голови та членів Наглядової Ради кожного окремо, Правління в цілому (яка включає оцінку структури, розміру, 

складу Правління), Голови, його заступників та членів Правління кожного окремо, а також оцінки відповідності 

вимогам законодавства України Головного бухгалтера та його заступників, Керівника підрозділу за 

дотриманням норм (комплаєнс) (ССО), Керівника підрозділів з управління ризиками в Банку (CRO), Керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту, включаючи перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам щодо 

професійної придатності (яка включає оцінку знань, навичок, досвіду членів) та ділової репутації керівників 

Банку, керівників підрозділів контролю, а також перевірку наявності колективної придатності Наглядової Ради 

та Правління Банку, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та 

інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку та діяльності банківської групи, 

до складу якої входить Банк. 
4. Надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку з питань формування системи винагороди та 

забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності 

Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства 

України з метою врахування Наглядовою Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів 

отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб. 

5. Інші повноваження, закріплені за Комітетом в Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань  призначень та  винагород, затвердженому рішенням Наглядової Ради Банку. 

Комітетом Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород за 2019 рік 

було проведено 25 засідань, на яких розглядались питання та приймалися рішення щодо: 

 затвердження складу кадрового резерву на посади вищого рівня АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  на 2019 

рік; 
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 продовження строку дії трудових договорів (контрактів), що укладені між Банком та Головою 

Правління, її заступниками і членами Правління Банку; 

 перегляд Персонального розподілу функцій і повноважень членів Наглядової Ради, членів 

Правління та керівників структурних підрозділів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 

 перегляд винагород для керівників Банку та розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової Ради 

за 2018 рік; 

 затвердження плану роботи Комітету з питань призначень та винагород на період квітень 2019 року 
по квітень 2020 року; 

 проведення оцінки діяльності та самооцінки керівників Банку; 

 оцінка ефективності діяльності Наглядової Ради в цілому, її комітетів та Правління АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік; 

 перегляд складу Правління Банку та призначення членів Правління Банку; 

 постановка індивідуальних цілей керівникам Банку; 

 перегляд Положення про Комітет з питань призначень та винагород та його перейменування; 

 з інших питань, згідно повноважень Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань 

призначень та винагород. 

Персональний склад Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та 

винагород та його функціональні повноваження відповідають вимогам законодавства України. Комітет є 
компетентним та ефективним. 

26.04.2019 на засіданні Наглядової Ради (Протокол № 25/19) було обрано склад Комітету Наглядової 

Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, а саме:  

 Голова Комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член); 

 Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член); 

 Член Комітету – Ястремська Наталія Євгенівна. 

Голова Комітету з питань аудиту не є Головою Ради Банку або Головою іншого комітету Наглядової Ради 

Банку.  

Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту згідно функціональних обов’язків: 

1. Надає рекомендації Наглядовій Раді щодо обрання або зміни аудиторської фірми для проведення 

зовнішнього аудиту Банку. 
2. Проводить щорічний перегляд незалежності та об’єктивності зовнішніх аудиторів шляхом аналізу 

відносин зовнішніх аудиторів з Банком, тобто з Правлінням, акціонерами Банку та іншими пов’язаними 

особами, що можуть мати негативний вплив на незалежність таких аудиторів. 

3. Здійснює перевірку вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, 

спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків зовнішніх аудиторів у встановлені строки. 

4. Забезпечує розгляд, аналіз, обговорення та винесення рішень щодо усіх рекомендацій та звітів 

Служби внутрішнього аудиту (далі – СВА), про результати проведених аудитів та розслідувань та періодичних 

звітів про роботу СВА. 

5. Здійснює прийняття оперативних рішень щодо суттєвих питань, які виявлені внутрішнім аудитом, 

що можуть істотно вплинути на ризики Банку або привести до втрати суттєвої частини активів (доходів) Банку. 

6. Здійснює моніторинг  процесу складання фінансової звітності та отриманого фінансового результату 
діяльності Банку. 

7. Інші повноваження, закріплені за Комітетом в Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту. 

Комітетом Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту за 2019 рік було проведено 19 

засідань, на яких розглядались питання та приймалися рішення щодо: 

- розгляду матеріалів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту аудиторських перевірок;  

- стану виконання структурними підрозділами Банку Планів заходів та рекомендацій наданих Службою 

внутрішнього аудиту;  

- розгляду та обговорення Звіту незалежного аудитора, розгляду та затвердження річної фінансової 

звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік, складеної у відповідності до вимог МСФЗ; 

- розгляду структури та бюджету Служби внутрішнього аудиту; 

- з інших питань, розгляд яких належить до повноважень Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» з питань аудиту. 

30.09.2019 на засіданні Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту (протокол 

№ 13) розглядалося питання щодо результатів проведення конкурсу та оцінку конкурсних пропозицій, поданих 

суб’єктами аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік (у т.ч. Звіту про управління) та проведення оцінки якості активів Банку та 

прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2020 року.  

Банком було проведено конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2019 рік. 

Всі конкурсні пропозиції відповідали кваліфікаційним вимогам, встановленим Порядком проведення 

конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової 

звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та конкурсній документації. Підтвердженням контролю якості послуг, що 
надаються аудиторськими фірмами, які взяли участь в конкурсі, є діючі свідоцтва проходження перевірки 

системи контролю якості, що видані Аудиторською палатою України. 
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Вимоги щодо незалежності аудиторів та аудиторських фірм, які взяли участь в конкурсі, активної участі 

ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, визначені 

статтями 6, 10, 24, 26 та 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

дотримуються, обмеження щодо надання аудиторських послуг відсутні. 

Під час обговорення питання Голова та члени Комітету з питань аудиту дійшли до висновку про 

незалежність всіх учасників конкурсу. 

Комітетом з питань аудиту було прийнято рішення рекомендувати Наглядовій Раді Банку, з метою 
призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік та оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними 

операціями станом на 01 січня 2020 року відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку 

України, розглянути конкурсні пропозиції ТОВ "РСМ Україна" та ТОВ "Бейкер Тіллі Україна", взявши до уваги 

той факт, що від ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" отримано кращу цінову пропозицію. 

Персональний склад Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту та його 

функціональні повноваження відповідають вимогам законодавства України. Комітет є компетентним та 

ефективним. 

26.04.2019 на засіданні Наглядової Ради (Протокол № 25/19) було обрано склад Комітету Наглядової 

Ради з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме:  

 Голова Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член); 

 Член Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член); 

 Член Комітету – Ястремська Наталія Євгенівна. 

Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» має наступні 

функціональні повноваження: 

1. Розробляє, забезпечує розроблення та/або бере участь у розробленні внутрішніх нормативних 

документів з питань управління ризиками за напрямками визначеними положенням про нього. 

2. Здійснює розгляд звітів з управління ризиками; 

3. Контролює стан виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи 

управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх 

аудиторів, Національного банку України та інших контролюючих органів. 

4. Здійснює контроль за тим, щоб ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти 

враховувало бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками. Якщо ціни/тарифи не покривають ризики 
Банку, то Комітет з питань управління ризиками розробляє заходи та подає їх на розгляд Наглядовій Раді Банку.  

5. Забезпечує виконання інших функцій та повноважень з питань управління ризиками, закріплених за 

Комітетом в Положенні про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,. 

Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та підрозділ 

контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з метою дотримання керівниками Банку та іншими працівниками 

Банку корпоративних цінностей здійснюють контроль за дотриманням: 

 Кодексу поведінки (етики); 

 Політики запобігання конфліктам інтересів; 

 механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку / порушення в 

діяльності Банку, який передбачає забезпечення захисту заявників (whistleblowing policy 

mechanism); 

 Порядку дослідження випадків неприйнятної поведінки в Банку / порушень у діяльності Банку. 

Комітетом Наглядової Ради з питань в управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  за 2019 рік було 

проведено 8 засідань, на яких розглядались питання та приймалися рішення щодо: 

 організації роботи Комітету з питань управління ризиками; 

 аналізу управлінської звітності з питань управління ризиками; 

 забезпечення контролю ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти; 

 визначення ефективності роботи створеної Правлінням Робочої групи з питань вдосконалення 

системи управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 

 схвалення ВНД, у розробленні яких Комітет з питань управління ризиками приймав участь 

згідно регламентних документів НБУ. 

Комітет Наглядової Ради з питань в управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» розпочав роботу з 
01.04.2019 й працював 3 квартали у 2019 році, розглянувши 42 питання.  

Персональний склад Комітету Наглядової Ради з питань в управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК» та його функціональні повноваження відповідають вимогам законодавства України. Комітет є 

компетентним та ефективним. 

Всі комітети Наглядової Ради Банку підтримують належну взаємодію. Така взаємодія, в тому числі, 

досягнута шляхом перехресної участі членів одного комітету Наглядової Ради Банку в іншому комітеті. При 

цьому, кожний комітет Наглядової Ради Банку очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяльності 

конфлікту інтересів. Голова Наглядової Ради Банку не очолює жодний з комітетів. 

Для здійснення перевірки відповідності членів Наглядової Ради кваліфікаційним вимогам щодо 

професійної придатності та ділової репутації, а незалежних директорів – також вимогам щодо незалежності, 

Наглядовою Радою використовувалися, зокрема, Анкети самооцінки членів Наглядової Ради, затверджені 
рішенням Наглядової Ради Банку від 09.01.2019 року (протокол № 01/19). За результатами проведеної 

перевірки встановлено, що кожен член Наглядової Ради Банку відповідає вимогам щодо ділової репутації та 
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професійної придатності, а незалежні члени Наглядової Ради – також вимогам щодо незалежності, 

встановленим статтею 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенням про ліцензування 

банків, затвердженим Постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149. Щодо всіх керівників Банку 

забезпечується дотримання їх відповідності кваліфікаційним вимогам Закону про банки і нормативних актів 

Національного банку України, а незалежних директорів – також вимогам щодо незалежності, та здійснюється 

моніторинг такої відповідності на постійній основі. 

Голова та члени Наглядової Ради Банку є також членами Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», яке входить до Банківської групи «ТАС». Незалежні члени Ради Банку, 

окрім діяльності в Наглядових Радах банків, займаються виключно науковою та/або громадською діяльністю. 

Голова та член Наглядової Ради Банку, які  є  представниками акціонерів, додатково займають посади в органах 

управління інших юридичних осіб, однак мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному 

виконанню своїх функцій у складі Ради Банку. 

У членів Наглядової Ради відсутні реальні або потенційні конфлікти інтересів, що могли б зашкодити 

належному виконанню їх обов’язків. 

Члени Ради Банку мають значний досвід в сфері менеджменту та управління, зокрема й на державному 

рівні. Досвід членів Ради Банку охоплює фінансову, інвестиційну, страхову сфери.  

Голова Наглядової Ради - Попенко С.П. – має великий управлінський досвід у банківській сфері, очолює 

Наглядові ради банків та інших юридичних осіб, має значний досвід у сфері інвестування, страхування, 

фінансового лізингу, а також досвід роботи у промислових компаніях. Отримав ступінь МВА в Школі 
менеджменту міста Блед, Словенія (IEDC-Bled School of Management). 

Члени Наглядової Ради: 

Ястремська Н.Є. – має великий управлінський досвід у банківській сфері, входить до складу Наглядових 

рад банків та інших юридичних осіб, має значний досвід у сфері інвестування, страхування, фінансового 

лізингу та аудиту. Має диплом ACCA з міжнародної фінансової звітності (АССА DipIFR (рос)) 

Никитенко В.С. – має досвід роботи у банківській сфері, входить до складу Наглядових рад банків, має 

багаторічний досвід державного управління та роботи на керівних посадах Пенсійного фонду України. 

Максюта А.А. – має досвід роботи у банківській сфері, входить до складу Наглядових рад банків, має 

значний досвід роботи у сфері фінансів та державного управління, зокрема, багаторічний досвід роботи на 

керівних посадах Міністерства економіки України, радника Президента України. 

Матвійчук В.М. – має досвід роботи у банківській сфері, входить до складу Наглядових рад банків, має 
значний досвід роботи у сфері фінансів та державного управління, зокрема, багаторічний досвід роботи на 

керівних посадах Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України, а також 

досвід очолення Департаменту аудиту Національного банку України. 

Знання, навички, попередній професійний досвід, моральні якості дозволяють ефективно виконувати 

обов’язки членів Наглядової Ради Банку.  

Всі члени Наглядової Ради відповідально ставляться до своїх обов’язків, пов’язаних з виконанням 

функцій членів Наглядової Ради, та регулярно відвідують всі засідання Наглядової Ради, демонструючи 

високий рівень підготовки до засідань. Виключні випадки відсутності на засіданні членів Наглядової Ради в 

звітному періоді були пов’язані зі станом здоров’я або іншими поважними обставинами. 

Члени Наглядової Ради приймали рішення та діяли добросовісно в інтересах Банку на підставі 

всебічної оцінки наявної (наданої) інформації, дотримуючись обов’язку дбайливого ставлення та обов’язку 
лояльності. Випадків порушення членами Наглядової Ради Банку вимог Кодексу поведінки (етики), 

Антикорупційної політики, Політики запобігання конфліктам інтересів Банку, Політики протидії шахрайству, 

Політики функціонування системи внутрішнього контролю в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за звітний період не 

було. 

На початку року, відповідно до Положення про систему оцінки діяльності Наглядової Ради та Правління 

в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової Ради Банку, складався річний план роботи 

(постановка цілей) на 2019 рік для Голови та членів Наглядової Ради. План роботи (постановка цілей) містив 

перелік завдань, що стояли перед Наглядовою Радою на протязі 2019 року. Наглядова Рада в 2019 році 

дотримувалася річного плану (поставлених цілей) та виконали всі завдання, які були поставлені на початку 

2019 року. Наглядова Рада Банку здійснювала ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу, 

контроль за реалізацією стратегії Банку та бізнес-плану Банку, контроль за ефективністю організаційної 

структури Банку, ефективністю системи внутрішнього контролю, включно системи управління ризиками, 
переглядала внутрішні документи Банку та затверджувала їх нові версії. 

Наглядова Рада Банку брала активну участь у розробленні та затвердженні нової Стратегії розвитку та 

Бізнес-плану Банку. Реалізація затвердженої Стратегії була успішною, що відобразилось на основних 

фінансових показниках Банку. 

2019 рік був  дуже успішним для банківського сектору, так отриманий банками України прибуток у 

звітному році  в 2.7 рази вищий, ніж за 2018, та становив 59.6 млрд грн. Таке зростання обумовлено  як 

стрімким збільшенням операційних доходів, так і найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під 

активи. 

За результатами звітного року прибуток  Банку склав 533 млн.грн., що  у 10 разів більше ніж у 

попередньому році.  Суттєвий вплив на обсяг отриманого прибутку мало збільшення чистого процентного 

доходу Банку на  764,1 млн. грн. у порівнянні з 2018 роком та чистого комісійного доходу на 743,1 млн.грн. 
Зростання процентного доходу обумовлено збільшенням процентних доходів від кредитування приватних осіб. 



6 
 

Зростання чистого комісійного доходу відбулось за рахунок збільшення комісійного доходу від операцій з 

платіжними картами. На 01.01.2020 року рентабельність активів становила 4,39%  

Обсяг чистих активів зріс більше ніж удвічі та кінець звітного року становив 17 796 млн.грн.  Зростання 

обсягу чистих активів на 9 357,6 млн.грн. за рік обумовлено такими чинниками: приріст працюючих кредитів, 

інвестування в боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ. 

Таке стрімке зростання дозволило Банку піднятися на сім позицій  за обсягом чистих активів у банківській 

системі, а саме з 24 місяця до 17 місця, питома вага Банку у банківській системі склала 1,2 %.   
 Завдяки високому рівню ліквідності Банк наростив кредитний портфель за 2019 рік на 4,8 млрд.грн. або 

на 96%  та  зайняв одну з провідних позицій за обсягом кредитного портфелю, а саме піднявся з 22 позиції  на 

16.   

По  кредитам, наданим фізичним особам, Банк увійшов до 5 – ки провідних банків країни та має 5,9% 

ринку роздрібного кредитування банками України. Зазначене зростання відбулося завдяки реалізації стратегії 

подальшого розвитку продукту Монобанк. 

У 2019 році Національний банк України визначив АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» як системно важливий 

банк.   

Банк мав затверджену Стратегію розвитку та Бізнес-план на 2018–2020 рр.. У зв’язку із перевиконанням 

планових показників Стратегії та Бізнес-плану вже за підсумками ІІ кварталу 2019 року, Банк оновив  

Стратегію розвитку Банку та Бізнес-план Банку на період 2019−2022 роки. 

 Банк визначив пріоритетними наступні напрями діяльності на 2019–2022 рр.: 
- подальша діджиталізація надання банківських послуг; 

- нарощення кредитного портфелю фізичних осіб по проекту Monobank із забезпеченням високого 

рівня якості кредитів та відповідним зростанням розміру залучених ресурсів; 

- забезпечення помірного зростання кредитного портфелю корпоративних клієнтів; 

- збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до Банку шляхом своєчасного та 

повного виконання своїх зобов'язань перед вкладниками та акціонерами; 

- активна робота з проблемною заборгованістю, оптимізація структури проблемного портфелю; 

- забезпечення прийнятного рівня адміністративно-господарських витрат та капітальних вкладень 

для забезпечення виконання запланованих показників розвитку. 

Таким чином, діяльність Наглядової Ради Банку на протязі звітного 2019 року була ефективною, її склад 

та внутрішня структура відповідають вимогам законодавства та потребам Банку. Корпоративне управління в 
Банку організовано на високому рівні. 

 

 

Голова Наглядової Ради  

АТ «Універсал Банк»    підпис   С.П. Попенко 


