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Вплив ризик‐менеджменту на ефективність діяльності: інтегральна модель для банківських
установ
Метою статті є дослідження того, як запровадження моделі ризик менеджменту впливає на результати діяльності банківських
установ шляхом апробації інтегральної моделі розрахунку індексу ризик-менеджменту, що використана у дослідженні
Мухтара та Солімана (2016). Було відібрано десять лістингових комерційних банків на основі зазначеного індексу як головної
незалежної змінної, та окремих залежних змінних, а саме: рентабельності власного капіталу, дохідності акцій та вартості фірм.
При цьому результати дослідження свідчать про позитивний ефект від запровадження моделі управління ризиками на
ефективність діяльності банківських установ у Нігерії. Результати та висновки даного дослідження є продовженням інших
наукових праць щодо розглянутої проблематики в різних галузях та послужили основою для дослідження банківського
сектору.
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Влияние риск‐менеджмента на эффективность деятельности: интегральная модель для
банковских учреждений
Целью статьи является исследование того, как внедрение модели риск менеджмента влияет на результаты деятельности
банковских учреждений путем апробации интегральной модели расчета индекса риск-менеджмента, что использована в
исследовании Мухтара и Солимана (2016). Было отобрано десять листинговых коммерческих банков на основе указанного
индекса как главной независимой переменной, и отдельных зависимых переменных, а именно: рентабельности собственного
капитала, доходности акций и стоимости компаний. При этом результаты исследования свидетельствуют о положительном
эффекте от внедрения модели управления рисками на эффективность деятельности банковских учреждений в Нигерии.
Результаты и выводы данного исследования является продолжением других научных работ по рассматриваемой проблематике
в различных отраслях и послужили основой для исследования банковского сектора.
Ключевые слова: управление рисками предприятий, банковский сектор Нигерии, результаты деятельности банковских
учреждений.
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версию статьи.

