Станіслав ДУБКО

CURRICULUM VITAE
1. Прізвище:

Дубко

2. Ім’я:

Станіслав

3. Дата народження:

22 травня 1971 р.

4. Сімейний стан:

Одружений, маю доньку (20 років)

5. Освіта:
Учбовий заклад
Дати
Спеціальність

Удмуртський державний університет (Іжевськ, Росія)
01/1996 -06/1999
Фінанси та кредит

Учбовий заклад
Дати
Спеціальність

Удмуртський державний університет (Іжевськ, Росія)
09/1988 - 06/1993
Англійська мова та література

6. Мовні навички:
Мова
Російська
Українська
Англійська
7. Інші навички:

Рівень компетенції
Рідна
Добре володію
Професійна
Комп'ютерна грамотність (Microsoft Office тощо)

8. Ключові компетенції:
• Політичний діалог з урядом України, парламентом, муніципалітетами, органами
регулювання фінансового сектора, донорами та державними органами з питань розвитку
фінансового сектора та регіональної політики;
• Великий досвід в програмах розвитку фінансового сектора;
• Відмінне знання аграрного сектора України і кредитоспроможності компаній в секторі;
• Великий досвід в розробці проектів законодавчих актів (законів та інших нормативних
актів з питань фінансового сектора, наприклад, щодо сек'юритизації, регулювання
фінансових установ, створення Фонду енергоефективності як фінансової установи
тощо);
• Поглиблена експертиза щодо інвестицій в муніципальну інфраструктуру та проекти
регіонального розвитку;
• Відмінне знання бар'єрів на шляху реформування фінансового сектора на
національному та місцевому рівнях;
• Великий досвід аналізу і проектування фінансових механізмів, в тому числі з
використанням державно-приватного партнерства;
• Відмінне знання існуючих фінансових та інвестиційних програм, що здійснюються
міжнародними фінансовими організаціями та іншими фінансовими установами в Україні;
• Відмінне знання українського енергетичного сектора, системи субсидій і державної
політики в енергетичному секторі;
• Великий досвід в ініціації проектів, плануванні, розробці проектного фінансування і
моделей управління проектами;
• Співпраця і активні контакти з бізнес-асоціаціями (ACC, EBA, ICC, українські бізнесасоціації тощо), Асоціацією міст України, в тому числі участь в організації конференцій і
семінарів для муніципалітетів;
• Стратегічне бізнес-планування, вдосконалення організаційного управління і бізнеспроцесів, вдосконалення систем управління ризиками та фінансового менеджменту;
• Сильні аналітичні здібності, доведена здатність надавати високоякісні письмові
аналітичні звіти та презентації;
• Сильні презентаційні навички, багатий досвід виступів на конференціях та круглих
столах з питань розвитку фінансового сектора та регіонального розвитку.
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9. Приклади досвіду реалізації проектів:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Розроблено рекомендації для Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України щодо створення законодавчої бази для випуску зелених
облігацій в Україні та запропоновані зміни до проекту Закону "Про ринки капіталу та
регульовані ринки"; Україна / GIZ 04/2018 - 05/2018;
Проведена оцінка управління фінансами в об’єднаних територіальних громадах, розроблена
дорожня карта до вдосконалення управління фінансами та бюджетного планування 11 ОТГ
в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях);
Розроблено фінансову модель Фонду енергоефективності для житлового сектору України,
розроблений механізм дистрибуції фінансових продуктів (грантів) Фонду, розроблено
структуру корпоративного управління і операційні процедури Фонду, надано підтримку
розробки проекту закону про Фонд енергоефективності, внесок в розвиток концепції
реформування системи житлово-комунальних субсидій; Україна 07 / 2016 - 02 / 2017;
Розроблено рекомендації для уряду України з питань, пов'язаних з реформою Дорожнього
фонду (на основі короткострокового контракту з ПРООН); Україна 08 / 2016 - 02 / 2017;
Надані консультації IFC щодо створення фінансового механізму для проектів з підвищення
енергоефективності на муніципальному рівні на основі оцінки кредитоспроможності
муніципальних утворень; Україна 02/2016;
Проведений аналіз кредитоспроможності більш 30 українських сільськогосподарських
підприємств та розроблена модель аудиту операційної діяльності сільськогосподарських
підприємств; Україна / «Світ Агротехнологій» 09 / 2015 - 05 / 2016;
Проведено економічне моделювання для демонстрації переваг інвестицій в проекти з
підвищення енергоефективності в комунальному господарстві міста Дніпродзержинська;
Україна / EIB 09 / 2015 - 11 / 2015;
Участь в консультаціях з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
України та іншими зацікавленими сторонами з розробки законодавства про захист прав
інвесторів, похідних цінних паперів, забезпечених активами; Україна 09/2015 - 03/2016;
Проведений тренінг для муніципалітетів щодо механізмів державно-приватного
партнерства; Україна 05/2015;
Проведено аналіз ризиків дефолту окремих банків України (керівник проекту); Україна /
Swiss Cooperation Office in Ukraine 03 / 2015 - 04 / 2015;
Участь у вдосконаленні національного законодавства щодо державно-приватного
партнерства (в якості члена робочих груп в парламенті і Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України); Україна 02/2015 - 11/2015;
Виконана науково-дослідна робота з підвищення ефективності Фонду регіонального
розвитку України (керівник проекту); Україна / Міністерство економічного розвитку і торгівлі
09 / 2014 - 11 / 2014
Участь в робочій групі Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
щодо розробці змін правил пруденційного нагляду за діяльністю страхових компаній і
кредитних спілок; 10 / 2012 - 06 / 2014;
Проведена оцінка портфелю проблемних кредитів банківської системи та перспектив
розвитку вторинного ринку проблемних активів в Україні (керівник проекту); Україна / IFC 12 /
2010 - 04 / 2011;
Проведено аналіз системи фінансування місцевої інфраструктури в Україні з метою оцінки
перспектив створення фінансового механізму для проектів з підвищення енергоефективності на муніципальному рівні (керівник проекту); Україна / KfW 08 / 2008 - 11 / 2008;
Розробив методичні основи та керував рейтинговими дослідженнями в українському
муніципальному секторі, включаючи: аналіз фінансової стійкості більше 35 українських
муніципалітетів; регіональні дослідження інвестиційної привабливості; Україна 2004-2016;
Розробив методичні основи та керував рейтинговими дослідженнями в українському
банківському секторі, в тому числі: аналіз фінансової стійкості більше 100 українських банків;
щоквартальне дослідження банківської діяльності системи і щорічне дослідження прозорості
банківської системи; Україна 2002 - 2016;
Вдосконалення системи фінансового менеджменту та бізнесу групи компанії «Apple City
Group» в Казахстані та оцінка IPO потенціалу групи; Казахстан 06 / 2004 - 07 / 2004;
Аналіз маркетингової стратегії і підготовка фінансової моделі для компаній «Іста»
(виробництво автомобільних акумуляторів) та «Елгран» (гранітний кар’єр); Україна / EBRD,
2000;
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10. Досвід роботи:
Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

07/2016 – до теперішнього часу
Україна
ФОП Дубко С.А.
Незалежний консультант
Член команди експертів у проектах з підтримки програм розвитку
фінансового сектора та проектах з енергоефективності

Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

02/2012 – 05/2016
Україна
ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство»
Генеральний директор
Трансформація дослідницької компанії в спеціалізоване кредитнорейтингове агентство зі стратегічним фокусом на визначенні кредитних
рейтингів фінансовим установам та муніципалітетам. Отримання статусу
уповноваженого рейтингового агентства Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України.
Розвиток нових видів послуг з підготовки техніко-економічних обґрунтувань
для міжнародних фінансових організацій (World Bank, EBRD, EIB, IFC, KfW,
NEFCO) та інших міжнародних інвесторів: розробка фінансових моделей,
інвестиційних проектів, оцінка ризиків, економічне моделювання для
демонстрації переваг інвестицій в області енергоефективності, оцінка
кредитоспроможності муніципалітетів для використання Міністерством
фінансів України в процесі затвердження муніципальних інвестиційних
проектів.
Сприяння в розробці та просуванні на ринку професійних послуг з
операційного аудиту сільськогосподарських підприємств, оцінка
кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Розвиток нових напрямків бізнесу, пов'язаних з ризик-менеджментом:
допомога банкам у вдосконаленні кредитної політики на основі оцінки
галузевого ризику, консультаційні послуги фінансовим установам щодо
вдосконалення внутрішніх систем управління ризиками, консультаційні
послуги компаніям з оцінці кредитоспроможності дебіторів, дослідження
ризиків економічної діяльності за індивідуальними замовленнями.
Дослідження й консалтинг в секторі фінансування муніципальної
інфраструктури, регіонального розвитку, державно-приватного
партнерства.
Розробка і запуск ринкових індикаторів і індексів: FUDI (Перший
Український індекс банківських депозитів) і FISI (Індекс очікувань іноземних
інвесторів в Україні).
Основні завдання: розробка та впровадження нових послуг, розробка
методологічних основ надання аналітичних послуг, створення відповідних
процедур, бізнес-процесів і звітності, підтримка відносин з учасниками
ринку (включаючи галузеві асоціації, державні установи тощо) .
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Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

Додатково

11/2001 – 02/2012
Україна
ТОВ «Кредит-Рейтинг»
Генеральний директор
Створення першого спеціалізованого рейтингового агентства в Україні, що
визначає кредитні рейтинги фінансовим установам, компаніям і
муніципалітетам за Національною рейтинговою шкалою. Виведення
компанії в лідери національного ринку та досягнення статусу одного з
найбільших рейтингових агентств в Європі.
Основні завдання включали: створення команди та робота з персоналом,
розробка методологічних основ діяльності, створення відповідних
процедур рейтингування, бізнес-процесів та звітності, розвиток і підтримка
відносин з учасниками ринку (включаючи потенційних клієнтів,
користувачів рейтингів, галузеві асоціації, державні установи тощо),
створення програми підвищення обізнаності щодо кредитних рейтингів,
включаючи організацію проведення семінарів, конференцій та тренінгів.
У 2004 році виконував консультаційні завдання (з акцентом на фінансове
управління та вдосконалення бізнес-процесів) в проектах в Казахстані:
- Компанія «Apple City Group»: удосконалення та розвиток систем
фінансового менеджменту групи компаній

Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

01/2001 – 11/2001
Україна
ДП «Торговий дім «Київоблгаз»
Генеральний директор
• Впровадження проектів в сфері торгівлі природним газом;
• Планування та бюджетування діяльності компанії

Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

10/1999 - 01/2001
Україна
ДП «Бонус-Інвест Україна»
Генеральний директор
• Структурування та впровадження інвестиційних проектів в України
• Стратегічне управління проектами з зовнішньоекономічної діяльності
• Планування та бюджетування діяльності компанії
Консультаційні завдання (з акцентом на фінансове моделювання) за
інвестиційними проектами EBRD в Україні:
- для компанії «Іста» (виробництво автомобільних акумуляторів);
- для компанії «Елгран» (гранітний кар’єр)

Додатково

Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

10/1998 - 09/1999
Україна
ЗАТ «Українська каменеобробна компанія»
Директор з розвитку бізнесу
• Підготовка документації для отримання кредиту EBRD;
• Участь в реалізації проекту реорганізації компанії та
вдосконалення бізнес-процесів;
• Розвиток бізнесу, зокрема розвиток експорту продукції компанії.

Дати
Місцезнаходження
Компанія
Посада
Опис

09/1997 - 09/1998
Україна
ТОВ «ФінІнвест»
Інвестиційній консультант
• Пошук та структурування інвестиційних проектів;
• Консультування з питань фінансового планування

Станіслав Дубко

13.02.2017
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