Марія Рубаха, Леся Ткачик, Ольга Замасло, Олеся Іршак
Ризик‐орієнтована інтегральна оцінка ефективності українських банків
Забезпечення підвищення ефективності банків є пріоритетним завданням для банківської системи України
на етапі створення розвиненого фінансового сектору економіки. Аналіз діяльності банків, що враховує
фактор ризику банківської діяльності, є особливо актуальним у зв’язку з необхідністю забезпечення
конкурентоздатності та стабільності окремих банків та банківської системи в цілому.
Метою статті є розробка методології для інтегральної оцінки українських банків відповідно до критеріїв
ефективності та ризику. Методологічну основу дослідження складають аналіз коефіцієнтів, математичні
методи, порівняння та групування, синтез, таблиці, матриці та графічні методи. Об’єктом аналізу є
діяльність українських банків.
Дослідження було проведено з метою розробки методу для ризик-орієнтованої інтегральної оцінки
ефективності функціонування банків. Можна стверджувати, що висока ефективність та низький ризик
діяльності банків не залежать від об’єму активів, капіталу та прибутку для українських банків.
Аналіз дає можливість оцінити стратегії для розвитку українських банків. Переважна більшість українських
банків обрали помірну стратегію в контексті балансу між ефективністю та ризикованістю їх діяльності.
За результатами факторного аналізу на прикладі Райффайзен Банку Аваль було визначено такі основні
фактори зростання валового прибутку як збільшення прибутковості банків та об’єму їх діючих операцій по
відношенню до власного капіталу.
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Риск‐ориентированная интегральная оценка эффективности украинских банков
Обеспечение повышения эффективности банков является приоритетной задачей для банковской системы
Украины на этапе создания развитого финансового сектора экономики. Анализ деятельности банков,
учитывающий фактор риска банковской деятельности, является особенно актуальным в связи с
необходимостью обеспечения конкурентоспособности и стабильности отдельных банков и банковской
системы в целом.
Целью статьи является разработка методологии для интегральной оценки украинских банков в соответствии
с критериями эффективности и риска. Методологическую основу исследования составляют анализ
коэффициентов, математические методы, сравнение и группирование, синтез, таблицы, матрицы и
графические методы. Объектом анализа является деятельность украинских банков.
Исследование было проведено с целью разработки метода для риск-ориентированной интегральной оценки
эффективности функционирования банков. Можно утверждать, что высокая эффективность и низкий риск
деятельности банков не зависят от объема активов, капитала и прибыли для украинских банков.
Анализ дает возможность оценить стратегии для развития украинских банков. Подавляющее большинство
украинских банков выбрали умеренную стратегию в контексте баланса между эффективностью и
рискованностью их деятельности.
По результатам факторного анализа на примере Райффайзен Банка Аваль были определены такие основные
факторы роста валовой прибыли как увеличение прибыльности банков и объема их действующих операций
по отношению к собственному капиталу.
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