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Визначення ймовірності дефолту боржників банків з застосуванням моделей
оцінки платоспроможності
Належне впровадження українськими банками моделей оцінки платоспроможності боржників
з метою обчислення ймовірності їх дефолту (PD) є черговим кроком у напрямку інтеграції банківської
системи України в світове банківське співтовариство, зближення методичних підходів щодо оцінки
кредитного ризику зі стандартами міжнародної практики, можливості застосування IRB-підходу
(підходу на основі внутрішніх рейтингів) для розрахунку нормативних вимог до достатності капіталу.
Проведений з точки зору придатності застосування українськими банками аналіз підходів до
сегментації кредитного портфеля банку за видами боржників та моделей оцінки платоспроможності
боржників, залежно від проведеної сегментації та накопичених статистичних даних банку, дозволить
банкам обирати найбільш прийнятні для впровадження, з огляду на характер та складність
здійснюваних ними операцій.
Такі підходи будуть більш адаптованими до мінімальних базельських стандартів, одночасно
узгоджуючись із національними наглядовими пріоритетами.
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Определение вероятности дефолта должников банков с применением моделей
оценки платежеспособности
Надлежащее внедрение украинскими банками моделей оценки платежеспособности должников
с целью вычисления вероятности их дефолта (PD) является очередным шагом в направлении
интеграции банковской системы Украины в мировое банковское сообщество, сближение методических
подходов касательно оценки кредитного риска со стандартами международной практики, возможности
применения IRB-подхода (подхода на основе внутренних рейтингов) для расчета нормативных
требований к достаточности капитала.
Проведенный с точки зрения пригодности применения украинскими банками анализ подходов
к сегментации кредитного портфеля банка по видам должников и моделей оценки платежеспособности
должников, в зависимости от проведенной сегментации и накопленных статистических данных банка,
позволит банкам выбирать наиболее приемлемые для внедрения, с учетом характера и сложности
осуществляемых ними операций.
Такие подходы будут более адаптированными к минимальным базельским стандартам,
одновременно согласовываясь с национальными надзорными приоритетами.
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