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У статті здійснено оцінку діяльності ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» на міжнародному 
ринку капіталу. Виявлено пряму залежність 
стану Райффайзен Банк Інтернаціональ 
АГ від розміру активів української дочки. 
Показано стійкість останньої до кризових 
явищ всіх рівнів. Проведено структурний 
аналіз ключових показників діяльності банку. 
Подано рекомендації для покращення функ-
ціонування ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
ключові слова: міжнародний ринок капі-
талу, банк, активи, пасиви, чистий прибу-
ток, рентабельність активів.

В статье совершено оценку деятельности 
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на междуна-
родном рынке капитала. Выявлена прямая 
зависимость состояния Райффайзен Банк 
Интернациональ АГ от размеров акти-
вов украинской дочки. Показано стойкость 
последней к кризисным явлениям всех уров-

ней. Проведено структурный анализ клю-
чевых показателей деятельности банка. 
Подано рекомендации с целью улучшения 
функционирования ПАО «Райффайзен Банк 
Аваль».
ключевые слова: международный рынок 
капитала, банк, активы, пассивы, чистая 
прибыль, рентабельность активов.

In the article the evaluation of Raiffeisen Bank 
Aval activity in the international capital market are 
made. A direct dependence of Raiffeisen Bank 
International AG profitability from asset size of its 
Ukrainian daughter is identified. The stability of 
Ukrainian bank to crises of different levels (inter-
nal and external) is shown. Structural analyses of 
key performance ratios of Raiffeisen Bank Aval 
are conducted. Recommendations for improving 
the functioning of Raiffeisen Bank Aval are given.
Key words: international capital market, bank, 
assets, liabilities, net income, return on assets.

Постановка проблеми. Сьогодні важливе 
місце у світовій економіці займають процеси гло-
балізації усіх її сфер, у тому числі і банківської 
діяльності. До основних тенденцій можна відне-
сти концентрацію банківських активів та капіталів, 
створення та посилення позицій транснаціональ-
них банків, які стали головними суб’єктами сучас-
ної глобальної фінансової системи. Не є винятком 
і Україна, в банківській системі якої ще нещодавно 
спостерігався чималий приплив іноземного капі-
талу. Це відбувалося як шляхом відкриття нових 
філій та представництв, так і шляхом викупу біль-
шої долі акціонерного капіталу банку. Прикладом 
є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який сформу-
вався внаслідок викупу Райффайзен Банк Інтер-
національ АГ 68% акцій акціонерного поштово-
пенсійного банку «Аваль». 

На сьогодні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є 
одним з найбільш надійних та стійких банків Укра-
їни. Саме цим обумовлюється актуальність даної 
статті, яка допоможе оцінити ключові процеси 
діяльності банку та їх причини.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань розвитку транснаціональних 
банків та їх діяльності у міжнародному бізнесі при-
свячено чимало наукових досліджень як закордон-
них вчених, так і вітчизняних. Серед них: А. Голі-
ков [1, с. 120], В. Поляков [2, с. 257], П. Черномаз 
[1, с. 120] та інші.

Так за визначенням багатьох науковців транс-
національний банк – це великий кредитно-фінан-
совий комплекс, який за підтримки держави, 
маючи у своїй структурі широку мережу зарубіж-
них представництв, контролює валютні та кре-

дитні операції на світовому ринку, виступаючи 
головним посередником у міжнародному русі 
позичкового капіталу [2, с. 257] Інші розглядають 
його, як систему глобальних мережевих структур, 
стійких форм організації діяльності, певних органі-
заційних та фінансових норм [3, с. 10-13]; банків-
ські організації, які досягли такого рівня міжнарод-
ної концентрації капіталу, який під час зрощування 
з капіталом великих підприємницьких структур 
передбачає їх реальну участь в економічному роз-
поділі світового ринку позикових капіталів і фінан-
сово-кредитних послуг [4, с. 12-15] і т.д.

Досліджуваний банк за всіма ознаками не є 
винятком та відноситься до транснаціональних, 
проте, динамічність процесів на міжнародному 
ринку капіталів потребує постійного оновлення 
інформації, її аналізу та визначення причин осно-
вних змін у банківських структурах та їх впливу на 
подальшу діяльність банку.

формування цілей статті. Метою даної роботи 
є оцінити діяльність ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», як складової Райффайзен Банк Інтернаці-
ональ АГ на міжнародному рівні.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Райффайзен Банк Аваль – дочірній банк Райф-
файзен Банк Інтернаціональ АГ, який включає до 
свого внутрішнього ринку Центральну та Східну 
Європу (в тому числі Австрію). Уже майже 25 років 
працює в даному регіоні і підтримує діяльність 
об'єднаної мережі дочірніх банків, лізингових ком-
паній і численних організацій, що надають спеціа-
лізовані фінансові послуги на 14 ринках.

В Австрії Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ 
є одним з провідних корпоративних та інвестицій-
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них банків. У першу чергу послуги надаються клі-
єнтам з Австрії але також і великим міжнародним і 
мультинаціональним клієнтам у регіоні. Крім того, 
дана група представлена у світових фінансових 
центрах і має філії та представництва в Азії. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зареєстро-
вано 27 березня 1992 року. Він є учасником Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року та 
членом Першого всеукраїнського бюро кредитних 
історій; має чимало нагород, які свідчать про його 
стабільність та надійність і значні перспективи на 
майбутнє. Станом на 31 березня 2016 року струк-
тура власності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
виглядала наступним чином (рис. 1):

Найбільшу частку у структурі власності 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» займає група юри-
дичних осіб (98,28%) – Райффайзен Банк Інтерна-
ціональ АГ – 68,28% і Європейський банк рекон-
струкції та розвитку – 30%, інші юридичні та фізичні 
особи займають незначну долю – близько 2%.

Виходячи із мети статті, проаналізуємо показ-
ники, які допоможуть найбільш точно оцінити ста-
новище банку за останні 3 роки – структуру акти-
вів, пасивів, а також результатів діяльності.

Розглянемо динаміку розміру активів 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як складової 
групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, що 
представлена на рис. 2.

З рисунку видно, що тенденція є досить нео-
днозначною, у 2016 р. та 2017 р. порівняно з 
2015 р. обсяги активів переважної кількості країн 

збільшилися: найбільший ріст у 2016 р. спостері-
гався у Польщі – майже на 2 млн євро, а у 2017 р. 
у філіях Греції – майже на 3,5 млн євро. В інших 
країнах істотних змін не відбулося. 

Рейтинг країн за розміром активів Райффайзен 
банк Інтернаціональ АГ представлений у таблиці 1. 

Так за період 01.01.2015-01.01.2017 рр. розмір 
сукупних активів по всіх країнах, що аналізуються, 
скоротився відповідно на 5,92 п.п. та 2,24 п.п. Це 
було зумовлено зменшенням активів у наступних 
країнах: за 2015-2016 рр. в Угорщині – на 7,81 п.п., 
у Хорватії – на 0,67 п.п. та в Україні – на 17,82 п.п. 

Причинами такого значного падіння в Україні 
є загострення економічної та політичної ситуації, 
зокрема, скорочення кількості відділень (їх повна 
ліквідація на території АРК та часткова на тери-
торії Донецької області), ріст показників інфля-
ції та, як наслідок, зниження платоспроможності 
населення і ріст недовіри до банківської системи 
загалом.

У 2016-2017 рр. спостерігається значне скоро-
чення обсягів активів у банках Польщі – на 16,89% 
та Болгарії – на 2,62%. Негативна тенденція в 
Україні залишилася, проте, у досить незначних 
розмірах порівняно з попереднім періодом – змен-
шилися на 1,96%, тобто становище банківського 
сектору загалом й окремих банків зокрема, покра-
щилося та ситуація поступово вирівнюється, зва-
жаючи на минулі показники.

Так, як на території України спостерігаються 
найбільші скорочення обсягів сукупних активів, то 

рис. 1. структура власності Пат «райффайзен Банк аваль»

 рис. 2. динаміка сукупних активів райффайзен Банк інтернаціональ  
за період 2015-2017 рр., млн євро
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проаналізуємо їх для визначення основних причин 
такого зменшення (рис. 3).

 Як видно з рисунку, у структурі активів питома 
вага кредитного портфеля є найбільшою за весь 
аналізований період, зокрема, кредити клієнтам 
(юридичним та фізичним особам) займають в серед-
ньому 51%, тоді, як частка кредитів банкам значно 
зросла – від 0,03% станом на 01.01.2015 року до 
20,83% на 01.01.2017 року. Це пов’язано зі значною 
девальвацією національної валюти. Грошові кошти 
та їх еквіваленти у загальній структурі активів скла-
дали 24,01% станом на 01.01.2016 року, тоді, як на 
01.01.2015 року та 01.01.2016 року коливалися в 
межах 15%, що зумовлено зростанням коштів на 
поточних рахунках у НБУ та в інших кредитних уста-
новах, а також незначне зростання обсягу готівки. У 
2015 році торгові цінні папери (ОВДП) ще залиша-
лися у портфелі банку, проте, у 2016 році їх питома 
вага склала 0%. Решта показників – основні засоби 
та нематеріальні активи і інші активи не здійснили 
значного впливу на структуру активів.

Отже, активи банку протягом 2015-2017 рр. 
зростали, проте, це не було зумовлено природ-
нім зростанням, а стало наслідком девальвації 
національної валюти та погіршенням економічної 
ситуації в Україні в цілому та, зокрема, ситуацією 
на Донбасі. Саме через процес девальвації зміни 
у розмірах активів Райффайзен Банк Інтернаціо-
наль абсолютно протилежний, тобто спостеріга-
ється скорочення їх обсягів. Враховуючи ризики 
зовнішнього середовища, банк здійснював дуже 
обмежену кредитну діяльність. У результаті він 
перемістився із 5-ої на 7-му позицію рейтингу 
за чистими активами за системою станом на 
01.31.2016 року.

Для повного розуміння ситуації проаналізуємо 
структуру пасивів, що представлена на рис. 4.

У структурі пасивів питома вага власного 
капіталу банку зросла з 13,12% у 2014 році до 
17,99% у 2016 році. Це зумовлено збільшенням 
розміру статутного капіталу внаслідок докапіта-
лізації з боку Райффайзен Банк Інтернаціональ 

Таблиця 1
рейтинг країн за розміром активів райффайзен банк інтернаціональ аГ у 2014-2016 рр.

№ країна
сукупні активи, млн євро темп приросту, %

на початок року: 2015-2016 2016-20172015 2016 2017
1. Польща 13,729 14,504 12,055 5,65 (16,89)
2. Словаччина 10,215 11,223 11,388 9,87 1,47
3. Греція 8,794 9,265 11,966 5,36 29,15
4. Угорщина 6,936 6,394 6,606 (7,81) 3,32
5. Румунія 6,920 7,232 7,605 4,51 5,16
6. Хорватія 4,647 4,616 4,689 (0,67) 1,58
7. Болгарія 3,223 3,440 3,350 6,73 (2,62)
8. Україна 2,481 2,039 1,999 (17,82) (1,96)
9. Албанія 1,976 2,120 2,002 7,29 5,57
10. Боснія і Герцеговина 1,944 1,947 2,057 0,15 5,65
11. Сербія 1,885 1,948 2,097 3,34 7,65

Усього 
активів 121,624 114,427 111,864 (5,92) (2,24)

Джерело: складено за [5, с. 27-31]
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і Європейського банку реконструкції та розви-
тку на суму 3,2 млрд грн. Виділення такої суми 
з боку материнської компанії безсумнівно зна-
чно збільшили її витрати, проте, на нашу думку, 
даний показник нормалізується за незначний 
проміжок часу. Частка субординованого боргу на 
кінець аналізованого періоду дорівнювала 0%, 
що свідчить про погашення кредитів отриманих 
раніше (до 2010 року) від ЄБРР. Подібну тенден-
цію мають кошти банків – їх частка скоротилася 
більше, як на 10%, і станом на 01.01.2017 року 
склала 1,11%. Проте, спостерігається ріст коштів 
клієнтів (фізичних та юридичних осіб), що сприяє 
росту ресурсної бази банку, зокрема, на початок 
2017 року збільшилися більше, як на 9 млрд грн., 
що свідчить про підвищення довіри з боку насе-
лення саме до даного банку, інші зобов’язання не 
зазнали значних змін.

 Отже, незважаючи на втрату ресурсів економі-
кою країни, банку в 2015 році вдалося збільшити 
обсяг залучених коштів клієнтів 29 млрд грн. на 
противагу 27 млрд грн. роком раніше. Це відбу-
лося в умовах кризи ліквідності банківської сис-
теми через втрату довіри населення до банків, 

яка призвела до значного відтоку коштів як юри-
дичних, так і фізичних осіб із більшості банківських 
установ.

Зміни у структурі активів та пасивів 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» були викликані як 
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, що 
зумовлені становищем банку як складової групи 
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ загалом та 
економічною ситуацією в Україні зокрема. 

З метою поглиблення аналізу впливу діяль-
ності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на діяль-
ність всієї групи проаналізуємо результати діяль-
ності останньої та відповідно роль українського 
підрозділу в такому результаті. Динаміка чистого 
прибутку Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ та 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у 2005-2017 рр. 
представлена на рис. 5.

З рисунку можна зробити наступні висновки: 
чистий прибуток міжнародної групи різко скоро-
тився у 2010 році, що було пов’язано із наслідками 
світової фінансовї кризи 2008 року, тобто зни-
ження довіри до банків та активності залучення 
коштів. Як наслідок, незначний спад у 2010 році 
спостерігається і в українському банку.

рис. 5. динаміка результату діяльності райффайзен Банк інтернаціональ аГ  
та Пат «райффайзен Банк аваль» у 2005-2017 рр.

рис. 4. структура пасивів Пат «райффайзен Банк аваль за період 2015-2017 рр., %
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Якщо говорити про результати діяльності 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», то найбільший 
розімр збитку за аналізований період спостері-
гався у 2015 році, що було зумовлено кризою, яка 
виникла у 2014 році (скорочення кількості філій 
внаслідок експансії Автономної Республіки Крим 
та частини Донецького регіону). 

Для більш детального розуміння причин тих чи 
інших результатів діяльності ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль» у 2015-2017 рр. розглянемо дина-
міку та структуру фінансового результату банку 
(табл. 2). 

Причинами збитку ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» у 2015 році можна вважати зростання 
витрат на формування значного обсягу резервів 
під неякісні активи (зросли у 6,4 рази), а також 
зростанням адміністративних витрат та збитком 
від переоцінки іноземної валюти. У 2016 році 
ситуація значно покращилася, що проявилося у 
скороченні обсягу збитку, а у 2017 році банк нор-
малізував свою діяльність та отримав позитив-
ний результат діяльності. Негативний вплив мали 
лише адміністративні та інші операційні витрати, 
решта показників сприяли збільшенню прибутку. 

Зазначимо, що у світовій практиці найпоши-
ренішим показником щодо оцінювання ефектив-
ності роботи банку, який відображає внутрішню 
політику банку, здатність менеджменту ефективно 
управляти активами та пасивами банку з погляду 
доходів і витрат є показник рентабельності активів 
банку, який розраховується за наступною форму-
лою [7, с. 41]:

ROA = 
Чистий прибуток збиток

Чисті активи
�

�
/

 100%   (1)

Даний показник дозволяє оцінити ефектив-
ність активних операцій банку: який обсяг чистого 
прибутку банку припадає на кожну гривню, вкла-
дену в його активи як фінансові (кредити фізич-
ним і юридичним особам, міжбанківські кредити, 
цінні папери), так і не фінансові (основні засоби 
та нематеріальні активи). Його використання дає 
можливість оцінити ефективность вкладень банку 
в базу для формування прибутку його активів.

Тому, на нашу думку, для оцінки ступеня впливу 
діяльності українського банку на Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ доцільно використовувати саме 
рентабельність активів за міжнародною групою.

В якості показників за ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», що впливають на діяльність материнського 
банку, на нашу думку, доцільно взяти показник 
обсягу активів його української дочки. Він визначає 
частку банку на вітчизняному банківському ринку, 
а, отже, масштаби діяльності в Україні, які можуть 
регулюватися та визначатися загальною політикою 
банку, де містяться рекомендовані та допустимі 
напрямки росту активів, що можуть мати як пози-
тивні, так і негативні сторони. Серед перших можна 
виділити розширення спрямованості вкладень 
коштів банку; зростання банківського прибутку; 
розширення спектра клієнтів, які обслуговуються в 
банку та зростання розміру майна банківської уста-
нови. Негативні включають зростання ризикованих 
та низькодохідних активів. Саме тому управління 
активами є одним із найважливіших та найскладні-
ших завдань менеджерів банку.

З метою проведення попереднього емпіричного 
аналізу порівняємо тенденції динаміки рентабель-
ності активів Райффайзен Банк Інтернаціональ та 
обсягу активів українського банку (рис. 6).

 Як свідчать дані рис. 6, динаміка досліджува-
них показників має однакові тенденції на визначе-
них проміжках часу:

– 2005-2008 рр. – можна побачити, що при 
рості активів українського банку, зростає й рента-
бельність активів Райффайзен Банк Інтернаціо-
наль АГ. На дані процеси значно вплинула світова 
фінансова криза 2008 року. Причинами кризової 
ситуації являються проблеми в економіці США, 
що виникли внаслідок різкого скорочення заоща-
джень, зростання обсягів дешевих кредитів, неа-
декватного споживання та спекуляцій на ринку 
ризикованих іпотечних цінних паперів, а оскільки 
власниками американських цінних паперів є цен-
тральні банки інших країн, то спрацював ефект 
«доміно». Бачимо, що наслідки кризи спричинили 
уповільнення росту рентабельності активів Райф-

Таблиця 2
динаміка прибутку Пат «райффайзен Банк аваль» за період 2015-2017 рр., млн грн. 

складові прибутку на початок року:
2015 2016 2017

Чистий процентний дохід 4825533 3968041 4926266
Чистий комісійний дохід 1630086 1879960 2126241
Прибутки/збитки від операцій з іноземною валютою 462299 473377 343457
Прибутки/збитки від переоцінки іноземної валюти (2343380) (1913552) 101397
Інші операційні доходи 330273 296682 244204
Витрати на формування резервів (8343564) (4918505) 158813
Адміністративні та інші операційні витрати (3389267) (3330037) (3872149)
Усього чистий прибуток/збиток (1367334) (1439155) 3820644

Джерело: складено за [6, с. 36-38]
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файзен Банк Інтернаціональ АГ та відповідно роз-
міру активів українського банку, проте, вони все ж 
продовжували зростати, що свідчить про стійкість 
банку та його готовність до надзвичайних ситуацій. 

– 2011-2017 рр. – падіння обсягів активів 
українського банку спричиняє відповідну дина-
міку рентабельності активів Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ. Причиною є криза в економіці 
України 2014 року, що була спричинена великою 
кількістю чинників, які у поєднанні призвели мало 
не до дефолту економіки країни. Серед них можна 
виділити суспільно-політичні та морально-етичні 
чинники, а також відповідне макроекономічне під-
ґрунтя. Розміри активів ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» почали скорочуватися, внаслідок експан-
сії Росією Автономної Республіки Крим і частини 
Донецького регіону. Проте, починаючи з 2015 року, 
ситуацію поступово вирівнюється.

При проведенні дослідження було встанов-
лено, що аналіз як динаміки показника рентабель-
ності активів Райффайзен Банк Інтернаціональ 
АГ, так і обсягу активів українського банку досить 
точно описується рівнянням третього ступеня:

у = 0,0029х3 – 0,166х2 + 1,7665х + 0,099, R2 = 0,9044    (2)
у = 0,0028х3 – 0,0598х2 + 0,2747х + 0,8009, R2 = 0,7372  (3)
Властивості полінома третього ступеня дозво-

ляють виділити такі характерні риси тенденцій роз-
витку досліджуваних показників: по-перше, цикліч-

ний характер графіка функції, тобто в умовах 
стабільного розвитку економіки існування прямої 
залежності між обсягом активів вітчизняного банку 
та рентабельності активів Райффайзен Банк Інтер-
національ АГ; по-друге, наявність умовної точки 
перетину, що означає відсутність залежності між 
досліджуваними показниками у кризових умовах.

Зазначені риси дозволяють зробити припу-
щення щодо неможливості побудови адекватної 
математичної моделі залежності рентабельності 
активів Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ від 
обсягу активів українського банку на проміжку часу 
2005-2017 рр. та потребують виділення двох окре-
мих етапів дослідження: 2005-2008 рр. та 2011 р. 
по сьогодення. 

Результати моделювання залежності рента-
бельності активів Райффайзен Банк Інтернаці-
ональ від обсягу активів українського банку за 
період 2005-2017 рр. викладено в табл. 3

Про тісноту кореляційних зв’язків між еконо-
мічними змінними свідчить показник множинної 
кореляції R, який складає 0,99 та 0,83 у відповід-
них регресійних моделях, тобто зв'язок є достат-
ньо тісним. Точність можна оцінити, проаналізу-
вавши показник R-квадрат: у наведених рівняннях 
він дорівнює більше, ніж 0,5, саме тому точність 
побудованих моделей є високою. Fрозр. більше 
за Fкр. в обох випадках, тому з імовірністю 95% 
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рис. 6. Порівняльний аналіз динаміки показників рентабельності активів райффайзен Банк 
інтернаціональ аГ та обсягу активів українського банку за період 2005-2017 рр.

Таблиця 3 
оцінка математичних моделей залежності рентабельності активів райффайзен Банк 

інтернаціональ аГ від обсягу активів Пат «райффайзен Банк аваль»

Період 
моделювання

рівняння 
регресії

статистичні параметри моделі
Показник 

множинної 
кореляції (R)

точність 
(R-квадрат)

критерій 
фішера (Fкр.)

Fрозр.

2005-2008 у = 0,58 + 0,17х1 0,99 0,98 18,51 95,09
2011-2017 у = 0,25 + 0,07х1 0,83 0,69 6,61 11,30
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можна стверджувати, що моделі є надійними та 
значущими. Те ж саме підтверджується за окре-
мими коефіцієнтами регресії за допомогою кри-
терію Стьюдента. Отже, взаємозалежність між 
рентабельністю активів Райффайзен Банк Інтер-
національ АГ та розміром активів ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль» є прямою, тобто зі збільшенням 
останнього показника прибутковість активів всієї 
групи зростатиме. 

висновки з проведеного дослідження. 
Отже, дослідження показало, що ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль» залишається стійким та надійним 
банком, який, незважаючи на всі кризові ситуації, 
здатен підтримувати довіру населення на висо-
кому рівні. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має 
сильний зв'язок зі своєю материнською структу-
рою, що прослідковується при аналізі обох банків. 

В якості результатів дослідження при виявленні 
прямої залежності між рентабельністю активів 
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ та розміром 
активів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» можна 
надати наступні рекомендації щодо діяльності 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»:

– основна увага менеджерів має приділятися 
збільшенню частки ринку, а, отже і структурі активів; 

– переглянути систему оцінки кредитоспро-
можності потенційних клієнтів банку та більш 
відповідально формувати кредитний портфель 
з метою недопущення виникнення безнадійної 
заборгованості;

– удосконалити політику формування резер-
вів та їх структуру.

Покращення показників діяльності ПАТ «Райф-
файзен Банк Аваль» матиме позитивний вплив на 
фінансовий стан Райффайзен Банк Інтернаціональ 
АГ, а також на банківську систему України та можли-
вість виходу українських банків на світовий ринок.
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EVALUATION OF RAIFFEISEN BANK AVAL ACTIVITY IN THE INTERNATIONAL CAPITAL MARKET

In the article the evaluation of Raiffeisen Bank Aval activity in the international capital market are made. 
Raiffeisen Bank Aval is a subsidiary of the Austrian Raiffeisen Bank International and has been chosen as a 
typical representative of transnational banks in Ukraine. Major shareholders of Ukrainian bank are the European 
Bank for Reconstruction and Development (30.00%) and Raiffeisen Bank International AG (68.28%). 

Firstly, the structure of Raiffeisen Bank International AG assets was analysed to assess the impact of 
Raiffeisen Bank Aval on its parent bank. In the period 2016-2017 there was reduction in assets in a subsidiary 
bank of Poland (16.89%), Bulgaria (2.62%) and Ukraine (1.96%).

Secondly, the analysis of Raiffeisen Bank Aval asset structure was conducted to identify main reasons of 
its asset resizing. Assets of Raiffeisen Bank Aval during 2015-2017 were growing, but it was not due to natural 
growth, it was the result of currency devaluation and deterioration of the economic situation in Ukraine. Also 
structural analyses of key performance ratios of Raiffeisen Bank Aval are conducted.

Thirdly, the direct dependence between Raiffeisen Bank International AG profitability and asset size of 
its Ukrainian daughter was identified. As the resulting index was elected indicator «return on assets» which 
reflected the internal policy of the bank, the ability of management to effectively manage assets and liabilities 
in terms of income and expenditure. So the more Raiffeisen Bank Aval share on Ukrainian banking market, 
the more such indicator of Raiffeisen Bank International AG profitability as return on assets. The stability of 
Ukrainian bank to crises of different levels (internal and external) is shown. 

Recommendations for improving the functioning of Raiffeisen Bank Aval are given.


