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Буряк А. В. 
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 
Питання вивчення ефективності в банківському секторі потребує 

уточнення об’єкта оцінки та подальшого управління. За результатами 

авторських досліджень поняття «ефективність банківського бізнесу» є вужчим, 

аніж «ефективність банківської діяльності», та відрізняється, з одного боку, 

мікроекономічним рівнем дослідження, з іншого боку, необхідністю 

врахування ступеня узгодженості інтересів усіх стейкхолдерів у процесі 

банківської діяльності на сучасному етапі розвитку здійснення бізнесу.  

Визначальними рисами банківського бізнесу, порівняно з іншими видами 

бізнесу, є посередницький характер діяльності (пов’язаний з акумулюванням 

фінансових ресурсів та їх ефективним розміщенням); висока ступінь 

державного регулювання (враховуючи виключну роль банків у забезпеченні 

функціонування економіки країни та необхідність забезпечення стійкості 

банківської системи в цілому); ризикованість діяльності, обумовлена борговою 

структурою ресурсів; багаточисельність зацікавлених сторін в ефективній 

роботі (держава, власники, менеджмент, клієнти, партнери); прибутковість 

діяльності як необхідна умова існування бізнесу. Саме багаточисельність 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) в ефективній роботі банку призводить до 

того, що неможливо визначити єдиний критерій при оцінці ефективності, що 

враховував би інтереси акціонерів, власників банку, менеджменту та інших 

стейкхолдерів, оскільки кожна група зорієнтована на різні аспекти 

функціонування банку. 

Неможливість одночасного задоволення інтересів всіх стейкхолдерів 

потребує їх ранжування, тобто встановлення рівнів значущості, залежно від 

ступеня впливу управлінських рішень та специфічності критеріїв ефективності 

банківського бізнесу. Ключовими стейкхолдерами банківського бізнесу 
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(стейкхолдерами першого рівня) є його акціонери, як власники капіталу банку, 

та менеджмент, який наділений правом управління капіталом. На рівні цієї 

групи стейкхолдерів приймаються стратегічні рішення стосовно подальшого 

розвитку бізнесу як джерела інвестиційних вкладень акціонерів. 

Згідно концепції корпоративного управління, існують суттєві відмінності 

між інтересом володіння капіталу та інтересом управління. Власники банку, як 

постачальники капіталу (інвестори) банківського бізнесу, зацікавлені у 

зростанні акціонерної цінності, тобто зростанні прибутку та курсового доходу. 

З цієї точки зору банківський бізнес розглядається як сукупність прав власності, 

що з певною ймовірністю забезпечують майбутні доходи його власнику.  

Менеджмент банку як суб’єкт, відповідальний за використання 

інвестованого власниками капіталу, зацікавлений у формуванні оптимальної 

кількісної та якісної структури активів і пасивів банку відповідно до 

затвердженої власниками стратегії бізнесу. Ефективність банківського бізнесу, 

пов’язаного з трансформацією банківських ресурсів у активи, з позиції 

менеджменту визначається за критеріями ризиковості та прибутковості. 

Особливості здійснення бізнесу в банківському секторі призводять до 

необхідності виділення ще двох рівнів стейкхолдерів: 

– споживачі банківських послуг (клієнти) та регулятор грошово-

кредитного ринку, які суттєво можуть впливати на реалізацію рішень, 

прийнятих акціонерами та менеджментом; 

– органи державної влади, бізнес-партнери (банки та небанківські 

установи) та представники суспільних організацій (рейтингові агентства), які 

опосередковано впливають на функціонування банківського бізнесу. 

Таким чином, використання окремих положень концепції стейкхолдерів 

при дослідженні ефективності банківського бізнесу дозволив окреслити ряд 

критеріїв ефективності в розрізі основних груп стейкхолдерів, з метою 

подальшого врахування в процесі її управління. 
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