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Нормативно‐правова оцінка ринкового ризику банку: міжнародні підходи та
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Імплементація міжнародних стандартів оцінки банківських ризиків, зокрема ринкового, в українську банківську
практику спрямована на досягнення єдиних стандартів регулювання банківської діяльності, прийнятних до
застосування різними країнами. Це має сприяти підвищенню стійкості банківського сектору України та,
відповідно, зростанню зацікавленості іноземних інвесторів.
У статті розглянуто методичні підходи до оцінки ринкового ризику банку (зокрема SA, IMA та R-SbM),
рекомендовані Базельським комітетом з банківського нагляду (БКБН), з погляду стандартизації та уніфікації
нормативної структури капітальних вимог до українських банків. З урахуванням результатів проведеного аналізу
визначено, що вибір та реалізація оптимального підходу з точки зору імплементації в українську банківську
практику може здійснюватися за одним із двох альтернативних сценаріїв: 1) спрощений варіант, заснований на
чутливості методу (R-SbM); 2) перекалібрована версія стандартизованого підходу Базеля 2. При цьому,
перекалібрована версія стандартизованого підходу Базеля 2 є більш прийнятною до використання банками,
оскільки найбільше з розглянутих підходів задовольняє обсягу та складності здійснюваних українськими
банками операцій.
Отримані у статті результати спрямовані на вдосконалення діючої в Україні методики розрахунку нормативу
достатності (адекватності) регулятивного капіталу банків (Н2), яка на сьогодні враховує лише потреби на
покриття кредитного ризику, та її доопрацювання в частині врахування банками потреб на покриття ринкових
ризиків.
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риска

банка:

международные

Имплементация международных стандартов оценки банковских рисков, в частности рыночного, в украинскую
банковскую практику направлена на достижение единых стандартов регулирования банковской деятельности,
принятых для применения различными странами. Это должно способствовать повышению устойчивости
банковского сектора Украины и, соответственно, росту заинтересованности иностранных инвесторов.
В статье рассмотрены методические подходы к оценке рыночного риска банка (в частности SA, IMA и R-SbM),
рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН), с точки зрения стандартизации и
унификации нормативной структуры капитальных требований к украинским банкам. С учетом результатов
проведенного анализа установлено, что выбор и реализация оптимального подхода с точки зрения
имплементации в украинскую банковскую практику может осуществляться по одному из двух альтернативных
сценариев: 1) упрощенный вариант, основанный на чувствительности метода (R-SbM) 2) перекалиброванная
версия стандартизированного подхода Базеля 2. При этом, перекалиброванная версия стандартизированного
подхода Базеля 2 является более приемлемой для использования банками, поскольку больше из рассматриваемых
подходов удовлетворяет объема и сложности осуществляемых украинскими банками операций.
Полученные в статье результаты направлены на совершенствование действующей в Украине методики расчета
норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала банков (Н2), которая сегодня учитывает только
потребности на покрытие кредитного риска, и ее доработки в части учета банками потребностей на покрытие
рыночных рисков.
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