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1. ВСТУП 
 

1.1. Положення про Комітет з управління активами та пасивами ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є внутрішнім нормативним документом ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі  - Банк). 

1.2. Положення про Комітет з управління активами та пасивами розроблено на підставі 
Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Методичних рекомендацій 
щодо удосконалення корпоративного управління в банках України», схвалених 
постановою Правління Національного банку України 28.03.2007р. за №98, 
«Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-
менеджменту в банках України», схвалених постановою Правління Національного 
банку України 02.08.2004р. за №361, інших нормативно-правових актів 
Національного банку України,  внутрішніх документів Банку, Статуту Банку. 

1.3. Положення є обов’язковим для використання секретарями та членами Комітету. 
 
2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
Банк – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у складі Головного офісу та його 
відокремлених структурних підрозділів. 
Голова Комітету – посадова особа (особа, що її замінює), яка призначається 
наказом Голови Правління, очолює Комітет і здійснює загальне керівництво 
Комітетом. 
Секретар Комітету з управління активами та пасивами – член Комітету без 
права голосу, який виконує організаційні та інформаційні функції діяльності 
Комітету та забезпечує його документообіг. 
Комітет з управління активами та пасивами (Комітет) – колегіальний орган 
Банку, уповноважений приймати рішення, затверджувати та погоджувати 
документи відповідно до своїх завдань та функцій. 
Право «вето» - право, що означає повноваження особи або групи осіб в 
односторонньому порядку заблокувати прийняття того чи іншого рішення. 
Всі визначення термінів, що застосовані в цьому Положенні, вжиті лише 
для зручності подання інформації та використовуються виключно для 
застосування та тлумачення цього Положення. 

 
3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА 

 
Ціллю цього Положення є забезпечення організації діяльності Комітету, що 
включає в себе:  
− визначення порядку створення Комітету; 
− загальні засади його діяльності; 
− склад Комітету; 
− компетенцію Комітету; 
− права, обов’язки та відповідальність членів Комітету; 
− звітність Комітету; 
− інші питання організації діяльності Комітету. 

 
4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Це Положення застосовується у щоденній роботі секретарем та членами Комітету. 
 

5. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТУ ТА ОПИС ДІЙ 
 

5.1.    Загальні засади діяльності Комітету 
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5.1.1. Комітет є окремим колегіальним органом Банку, склад якого визначається 
наказом Голови Правління. 

5.1.2. У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством, Статутом Банку, 
рішеннями Спостережної ради та Правління Банку, а також цим Положенням. 

5.1.3. Комітет створюється з метою обґрунтування прийняття рішень щодо управління 
банківськими ризиками, підвищення ефективності банківської діяльності, 
спрямованої на забезпечення ліквідності і, водночас, на досягнення прийнятого 
рівня прибутковості акціонерного капіталу Банку. 

5.1.4. Комітет здійснює свою діяльність на постійній основі. 
5.1.5. Членам Комітету може виплачуватися винагорода, розмір якої визначається 

Правлінням Банку. 
5.1.6. Рішення Комітету носять обов’язковий характер та доводяться до відома всіх 

підрозділів Банку, що здійснюють активно-пасивні операції. 
5.1.7. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи постійних 

комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 
 

5.2. Склад Комітету 
5.2.1. Голова Комітету, Заступник Голови, Секретар та персональний склад Комітету 

затверджуються наказом Голови Правління, або рішенням Правління. 
5.2.2. У період відсутності Голови Комітету його обов'язки виконує заступник Голови 

Комітету.  
5.2.3. Кількість членів Комітету, включаючи Голову Комітету, не може бути меншою 

ніж  п’ять осіб з правом голосу. 
5.2.4. Для безперебійної роботи Комітету на період відсутності деяких постійних членів 

Комітету (відсутність кворуму) обираються тимчасові члени Комітету за наказом 
Голови Правління Банку. 

5.2.5. У разі вибуття члену Комітету призначається новий член Комітету.  
5.2.6. Засідання Комітету є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш як 2/3 

членів Комітету. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Комітету, кожному з яких належить один голос. У разі рівної 
кількості голосів, голос Голови Комітету є вирішальним. 

5.2.7. Секретар Комітету є відповідальним за діловодство. Секретар Комітету не має 
права голосу. За окремим рішенням Правління Банку/Голови Правління Банку 
Секретар може мати право голосу. 
 

5.3. Вимоги до членів Комітету 
5.3.1. Головою Комітету може бути один із членів Правління.  
5.3.2. До складу Комітету в обов’язковому порядку повинні входити: 

− три члени Правління, керівник підрозділу, що відповідальний за управління 
ризиками та має право «вето»; 

− керівник підрозділу Казначейства Банку або заступник Голови Правління – 
куратор підрозділу Казначейства Банку; 

− інші співробітники Банку, визначені наказом Голови Правління Банку, або 
рішенням Правління. 

5.3.3. Члени Комітету повинні мати відповідну компетентність та здібності в галузі 
економіки, фінансів, аналізу, ризиків та мати належний професійний досвід. 

 
5.4. Завдання та функції Комітету 
5.4.1. Основні завдання: 

Розробка пропозицій Правлінню Банку, пов'язаних з ефективним управлінням 
фінансовими активами і пасивами і його фінансовими результатами відповідно до 
бюджету та стратегії Банку при забезпеченні прийнятного рівня ризиків, що 
затверджені Спостережною Радою Банку. 
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5.4.2. Функції Комітету: 
 З питань політики управління ризиками: 
5.4.2.1. Мінімізація впливу банківських ризиків, притаманних Банку та банківській 

системі України в цілому, на надходження і капітал; 
5.4.2.2. Затвердження Методик оцінки та погодження Політик управління окремими 

ризиками в Банку; 
5.4.2.3. Оцінка результатів стрес-тестування та впливу ризиків на надходження і 

капітал Банку та  спроможність капіталу Банку покривати можливі збитки. 
В частині управління ризиком ліквідності: 

5.4.2.4. Підтримка відповідної платоспроможності, моніторинг і управління ліквідністю 
Банку у відповідності з бюджетом та стратегічним планом Банку; 

5.4.2.5. Здійснення аналізу поточного стану коротко-, середньо- та довгострокової 
ліквідності Банку в розрізі основних валют (GAP – аналіз); 

5.4.2.6. Забезпечення контролю за визначенням та дотриманням Банком відповідності 
(визнаного Банком в якості допустимого) ризику ліквідності, розгляду відповідності 
строковості активів та пасивів та при необхідності - встановлення лімітів 
(обмежень); 

5.4.2.7. Здійснення контролю за дотриманням економічних нормативів встановлених 
Національним банком України, внутрішніх лімітів (обмежень) розриву ліквідності в 
розрізі строків та аналіз відхилень Усунення поточної і можливої невідповідності 
цим вимогам, що прогнозується, а у разі її наявності - застосування відповідних 
заходів, направлених на виправлення ситуації; 

5.4.2.8. Підтримка ліквідної структури балансу, аналіз балансових статей активів та 
пасивів Банку щодо їх стабільності і диверсифікованості та, у разі необхідності, 
встановлення лімітів (обмежень) та їх контроль; 

5.4.2.9. Встановлення та перегляд лімітів залишку готівки в операційній касі Банку та 
відокремлених структурних підрозділах та їх контроль; 

5.4.2.10. Визначення шляхів додаткового залучення ресурсів, розробка планів для 
забезпечення надходження коштів для покриття очікуваних потреб в ліквідних 
ресурсах при мінімальному ціновому ризику та встановлення завдань підрозділам 
Банку щодо обсягів та строків залучення додаткових ресурсів; 

5.4.2.11. Розробка, тестування  та підтримання в актуальному стані плану на випадок 
кризових обставин (в т.ч. – план заходів щодо подолання кризи ліквідності); 

5.4.2.12. Прийняття рішення про необхідність здійснення бек-тестування прогнозних 
даних щодо величини ризику ліквідності; 
В частині управління процентним ризиком: 

5.4.2.13. Здійснення аналізу розміру та динаміки процентної маржі Банку; 
5.4.2.14. Здійснення аналізу дисбалансу чутливих до зміни процентної ставки активів 

та пасивів Банку; 
5.4.2.15. Здійснення аналізу можливих змін чистого процентного доходу Банку 

внаслідок змін процентних ставок; 
5.4.2.16. Визначення базових процентних ставок, що використовуються Банком при 

встановленні цін на продукти:  ставок залучення коштів, розміщення активів, 
мінімальну маржу за операціями з кредитування під заставу майнових прав на 
депозитні кошти, в тому числі в іноземній валюті; 
В частині управління валютним ризиком: 

5.4.2.17. Встановлення внутрішніх лімітів валютної позиції в цілому та, у разі 
необхідності, окремо за кожною валютою та банківськими металами та їх контроль; 

5.4.2.18. Здійснення контролю відповідності розміру відкритої валютної позиції Банку  
значенням економічних нормативів, встановленим Національним банком України; 

5.4.2.19. Розробка шляхів з усунення поточної та можливої прогнозної невідповідності 
за лімітами відкритої валютної позиції; 
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Прийняття рішення про доцільність проведення та форми хеджування валютних 
ризиків; 

В частині управління ринковим ризиком (операцій з цінними паперами): 
5.4.2.20. Здійснення оцінки ринкового ризику (операцій з цінними паперами); 
5.4.2.21. Здійснення контролю факту дотримання Банком обов’язкових нормативів, що 

встановлені Національним банком України; 
5.4.2.22. Встановлення лімітів на прийняття ринкових ризиків (по операціях з цінними 

паперами), а також значення можливих короткострокових відхилень від 
встановлених обмежень; 

5.4.2.23. Визначення історичного періоду для здійснення розрахунків sVaR; 
5.4.2.24. Прийняття рішення про проведення окремих операцій, пов’язаних з 

прийняттям ризиків по цінним паперам; 
З питань кредитної, ресурсної, інвестиційної політик: 
5.4.2.25. Здійснення аналізу нових продуктів Банку (щодо процентного, валютного, 

ризику ліквідності, дотримання необхідного рівня доходності), прийняття рішень 
щодо доцільності їх впровадження; 

5.4.2.26. Здійснення аналізу структури та доходності  інвестиційного портфелю; 
5.4.2.27. Здійснення аналізу динаміки показників прибутковості  та, у випадку 

існування негативних тенденцій, затвердження заходів щодо нормалізації 
відповідних показників; 

5.4.2.28. Здійснення аналізу структури та динаміки балансу Банку, звіту про прибутки 
та збитки Банку; 

5.4.2.29. Здійснення оцінки портфельного кредитного ризику, аналізу диверсифікації 
кредитного ризику, галузевої структури кредитного портфеля Банку; 

5.4.2.30. Порівняння процентних ставок за кредитами та депозитами інших банків, 
відповідно до затвердженого переліку; 

5.4.2.31. Встановлення та перегляд лімітів міжбанківського кредитування на банки 
контрагенти; 

5.4.2.32. Розгляд вартості пасивів та доходності активів, та, у випадку існування 
негативних тенденцій, затвердження заходів щодо нормалізації відповідних 
показників; 

5.4.2.33. Проведення оцінки достатності капіталу за результатами стрес-тестування та 
надання відповідних  пропозицій Правлінню Банку щодо потрібних вимог до 
капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, 
виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно із врахуванням найгіршого 
сценарію; 
інші завдання та функції: 

5.4.2.34. Контроль виконання  доручень Комітету; 
5.4.2.35. Здійснення порівняльного аналізу показників Банку та банків України в 

цілому, банків відповідної групи та банків – конкурентів; 
5.4.2.36. Звітування перед Правлінням Банку за результатами аналізу наявного та 

прогнозованого рівня фінансових ризиків (ліквідності, процентного, валютного та 
ринкового (операцій з цінними паперами)), портфельного кредитного ризику та 
операційно-технологічного ризику. Розгляд інших питань, що стосуються 
управління активами та пасивами й ризиками, які не відносяться до компетенції 
Правління Банку, та прийняття відповідних рішень; 

5.4.2.37. Затвердження інших Методик та Процедур стосовно питань, що відносяться 
до компетенції та функцій Комітету. 

5.4.3. Періодичність розгляду питань, що зазначені в цьому розділі встановлюється за 
окремим рішенням Комітету. 

 
5.5. Права та обов’язки членів Комітету 
5.5.1. Члени Комітету мають право: 
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− Приймати рішення та затверджувати внутрішні нормативні документи з питань, 
зазначених у пункті 5.4. цього Положення; 

− Відкладати рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані 
матеріали на доопрацювання; 

− Надавати рекомендації колегіальним органам (профільним комітетам) Банку 
щодо розгляду питань, які стосуються компетенції  Комітету; 

− Надавати рекомендації Правлінню та Спостережній раді Банку щодо розгляду 
питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції 
Комітету; 

− Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на 
розгляд Комітету та отримувати необхідні пояснення та інформацію; 

− Отримувати необхідну для роботи Комітету інформацію від структурних 
підрозділів Банку та інших колегіальних органів (профільних комітетів); 

− Виносити на розгляд Спостережної ради, Правління Банку, Кредитного комітету, 
Тарифного комітету, Бюджетного комітету рекомендації та пропозиції щодо 
питань, що входять до компетенції Комітету; 

− Вимагати виконання належним чином оформлених рішень, прийнятих на 
засіданнях Комітету; 

− Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на  засіданнях 
Комітету. 

5.5.2. Голова Комітету має право накладати «вето» на рішення Комітету (право 
відмовити в прийнятті пропозиції, яка розглядається Комітетом),  якщо воно може 
призвести до здійснення ризикових операцій, що становитимуть загрозу інтересам 
вкладників, інших кредиторів Банку та його власників або завдадуть шкоди 
належному веденню банківської діяльності. 

 
5.5.3. Члени Комітету зобов’язані  

− Дотримуватися законодавства України, Статуту Банку, вимог цього Положення; 
− Розглядати питання, що входять до компетенції Комітету відповідно до пункту 

5.4. даного Положення. Перелік звітів для розгляду Комітетом та їх 
періодичність визначається рішенням Комітету; 

− Своєчасно розглядати та приймати рішення із питань, зазначених у пункті 5.4. 
цього Положення; 

− Контролювати виконання рішень Комітету структурними підрозділами Банку; 
− Здійснювати контроль за залученням коштів Банком, визначати найбільш 

раціональні форми і структури фондування; 
− Постійно здійснювати моніторинг стану ліквідності Банку; 
− Здійснювати моніторинг порушення лімітів; 
− Контролювати виконання нормативів ліквідності та у разі необхідності приймати 

рішення про заходи щодо покращення ліквідності; 
− Приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків. 

 
5.6. Взаємодія зі структурними підрозділами Банку 
5.6.1. З метою підготовки та проведення засідань Комітету та прийняття ним 

відповідних рішень Комітет взаємодіє зі структурними підрозділами Банку, які 
ініціюють винесення питань на розгляд Комітету. Структурні підрозділи відповідно 
до рішень Комітету готують аналітичну інформацію та виносять її на розгляд 
Комітету у порядку, що викладений в Регламенті роботи постійних комітетів та 
комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Представники відповідних 
структурних підрозділів мають право бути присутніми та/або доповідати на 
засіданнях Комітету. 
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5.6.2. Виходячи з компетенції Комітету, він регулярно взаємодіє з підрозділами, що 
відповідальні за управління ризиками, проведення аналізу та планування 
діяльності Банку, щодо підготовки аналітичних матеріалів на засідання Комітету.  

5.6.3. Комітет здійснює координовану взаємодію зі структурними підрозділами Банку з 
питань, що входять до його компетенції, відповідно до встановленого в Банку 
порядку організації та взаємодії структурних підрозділів. 

5.6.4. Комітет співпрацює з колегіальними органами (профільними комітетами) Банку з 
питань, що входять до компетенції Комітету. 

 
5.7. Звітність Комітету 
5.7.1. Комітет звітує перед Правлінням Банку щодо своєї діяльності. Періодичність 

надання звіту та форма звіту визначається Правлінням Банку. Звіт готується 
Секретарем Комітету за дорученням Голови Комітету. 

5.7.2. Комітет, відповідно до своїх функцій та повноважень, не надає публічну звітність 
щодо своєї діяльності. 

 
6. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 
Члени Комітету несуть відповідальність за виконання покладених на Комітет 
функцій та прийняті ним рішення відповідно до чинного законодавства України та 
цього Положення. 
Члени Комітету зобов'язані зберігати комерційну та банківську таємницю, а також 
інформацію, яка стала їм відома в ході виконання службових обов’язків.  
Члени Комітету зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для 
себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала їм відома при 
виконанні службових обов’язків. 
Члени Комітету несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
України за умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну 
або банківську таємницю, а також іншої інформації, що входить до складу 
конфіденційної. 
Комітет підзвітний Правлінню Банку.  
Секретар Комітету виконує організаційні функції, забезпечує зв'язок між Головою 
та членами Комітету, самого Комітету з іншими органами та структурними 
підрозділами Банку, відповідає за оформлення протоколів засідань Комітету, 
доведення рішень Комітету до відповідних структурних підрозділів Банку та їх 
зберігання, а також підготовку та надання на розгляд Комітету інформації щодо 
виконання підрозділами Банку раніше прийнятих рішень Комітету. 
 

7. ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТА 
 

Внесення змін до цього Положення здійснюється секретарем Комітету у наступних 
випадках: 
− при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення; 
− при впровадженні нових документів (внутрішніх та/або зовнішніх), що 

змінюють/впливають на процеси, описані Положенням (розробка, оформлення, 
структура документів, порядок індексації, актуалізації, зберігання, передачі в 
архів тощо); 

− при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення; 
− щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які 

посилається дане Положення; 
− у разі прийняття відповідного рішення Колегіальним органом Банку. 
Положення набуває чинності на наступний робочий день з дня затвердження, якщо 
інше не зазначено у рішенні Колегіального органу, яким документ затверджується. 
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Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності на наступний 
робочий день з дня затвердження, якщо інше не зазначено у рішенні Колегіального 
органу, яким документ затверджується. Усі зміни та доповнення до цього 
Положення є його невід’ємною частиною. 
Дана редакція цього Положення втрачає свою чинність з дати набрання чинності 
наступної/ нової редакції цього Положення або на підставі рішення Колегіального 
органу. 

 
8. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

Це Положення пов’язане з наступними документами (розроблене на підставі та 
посилається): 
− Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі 

змінами та доповненнями); 
− «Методичні рекомендації щодо удосконалення корпоративного управління в 

банках України», затверджених постановою Правління Національного банку 
України 28.03.2007р. за №98, 

− Статут Банку; 
− «Регламент роботи постійних комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 
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