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УДК 336.71

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
2018 ШЛЬОНЧАК В. В. 

Шльончак В. В. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України
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Б
анки є домінуючою ланкою фінансової системи 

країни, яка насичує економіку грошовими ре-

сурсами. Зважаючи на економічні та соціальні 

наслідки політичних подій в Україні, фінансовий сек-

тор держави намагається мінімізувати втрати, спри-

чинені волатильністю на валютному ринку та ринку 

капіталів. Водночас банківські установи прагнуть 

максимізувати рівень ефективності кредитно-інвес-

тиційної діяльності шляхом визначення пріоритетних 

напрямів інвестування. Виявлення оптимальних шля-

хів капіталовкладення відбувається в процесі плану-

вання та моделювання інвестиційної діяльності бан-

ку, що зумовлює актуальність дослідження. З іншого 

боку, зважаючи на зарубіжний досвід, значну роль  

у створенні сприятливого інвестиційного клімату та 

регулюванні банківського сектора відіграє держава.

Теоретичні аспекти управління процесом капі-

таловкладень банків детально розглянули зарубіжні 

вчені: І. Ансофф, М. Портер, Д. Стрікленд, М. Фрост 

та ін. Серед іноземних дослідників, які зробили вне-

сок в покращення практичних аспектів інвестиційної 

діяльності, слід відзначити праці Г. Марковіца, П. Ро-

уза, Дж. Сінкі, У. Шарпа, А. Дамодарана, Д. Розенба-

ума, Е. Альтмана, Б. Грехема та інших науковців. Тео-
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ретичні положення щодо формування основних засад 
кредитно-інвестиційної діяльності банків, практичні 
рекомендації для ефективного процесу їх реалізації,  
а також управління кредитно-інвестиційними ризи-
ками, розробили вітчизняні науковці та провідні фа-
хівці банківської справи: А. Я. Кузнєцова [1], Б. Л. Лу - 
ців [2], О. Д. Вовчак [3], О. В. Дзюблюк, Т. В. Майоро-
ва, А. М. Мороз, І. М. Парасій-Вергуненко, В. І. Мі-
щенко [4], С. В. Науменкова [4] та ін.

Наукові напрацювання вчених стосовно оцінки 
інвестиційної діяльності застосовуються при діяль-
ності на ринку цінних паперів та стали основою для 
розробки інших сучасних інвестиційних теорій та ме-
ханізмів. Проте аналіз публікацій свідчить про необ-
хідність продовження досліджень у частині розробки 
методів оптимізації інвестиційної діяльності банків.

Метою статті є вдосконалення методики оцін-
ки ефективності інвестиційної діяльності банків та її 
оптимізації відповідно до ризику, притаманного про-
цесу капіталовкладення. 

Для досягнення поставленої мети були визна-
чені основні завдання:

 теоретичний аналіз ролі держави в покра-
щенні інвестиційної діяльності банків;

 надання теоретичних рекомендацій стосовно 
вдосконалення методів регулювання інвес-
тиційної діяльності банків з боку держави;

 розробка методу ефективного формування 
інвестиційного портфеля з можливістю ко-
ригування його структури з метою підви-
щення ефективності інвестиційної діяльнос-
ті банків.

Д
ержава, як основний регулятор економічної 
системи країни, провадить макроекономічну 
політику в країні з метою узгодження інтер-

есів реального та фінансового секторів економіки. 
Забезпечення виробничого сектора ресурсами на 
прийнятних умовах є запорукою розширення вироб-
ництва та створення сприятливих умов для викорис-
тання наявних фінансових інструментів у фінансово-
му секторі країни. Контролюючи економічну діяль-
ність та регулюючи обсяги внутрішніх та зовнішніх 
грошових потоків за допомогою макроекономічних 
інструментів, держава створює інвестиційний клімат 
у країні, що безпосередньо впливає на рівень ризику 
та показник «бета» країни походження капіталу. 

З іншого боку, держава може брати участь у фі-

нансуванні інвестиційних проектів шляхом вливання 

капіталу. Зазначений вид комбінованого капітало-

вкладення має позитивний вплив на вартість капіта-

лу, оскільки показник ризику участі держави в про-

екті (бета державного капіталу) є значно нижчим від 

ризику приватного капіталу. Своєю чергою, нижчий 

рівень загального ризику капіталовкладення знижує 

ціну залучення ресурсів, що сприяє розвитку проек-

тного фінансування в країні.

Держава має визначати тренди глобальної ін-

вестиційної політики та адаптувати власну страте-

гію розвитку інвестиційного ринку. Узгодженість із 

світовими пріоритетами створює підґрунтя для за-

лучення іноземних інвестицій. Держава відіграє важ-

ливу роль у процесі залучення іноземного капіталу. 

На сьогоднішній день іноземні інвестори здійснюють 

інвестиції в українську економіку через два канали: 

 інвестиційні фонди, які представлені на укра-

їнському ринку;

 професійних учасників фондового ринку 

України (у т. ч. банків), які торгують цінними 

паперами, що є об’єктом інтересів іноземних 

інвесторів.

О
скільки професійні учасники фондового рин-

ку України функціонують краще у вітчизня-

ному фондовому ринку, другий канал іно-

земних інвестицій використовується частіше. Таким 

чином, через державне регулювання іноземних інвес-

тицій держава може впливати на пожвавлення інвес-

тицій у національну економіку. Гарним прикладом є 

спрощення режиму іноземного інвестування через 

відміну обов’язкової реєстрації іноземних інвестицій. 

Наступним кроком має бути розширення переліку 

операцій, що можуть здійснюватися з коштами, що 

залучені як іноземні інвестиції [5, с. 17].

З метою підвищення ефективності інвести-

ційної діяльності банків необхідно з боку держави 

вжити низку заходів, спрямованих на підвищення 

дохідності та зниження ризикованості інвестиційної 

діяльності, а саме:

 податкове заохочення банків, які кредитують 

пріоритетні інвестиційні напрями за пільго-

вою ставкою;

 часткове формування резервів для відшкоду-

вання можливих втрат за активними опера-

ціями, насамперед інвестиційними кредита-

ми на пріоритетні цілі та вкладеннями в акції 

підприємств реального сектора економіки;

 зменшення оподаткування прибутку банків, 

отриманого від довгострокових операцій з 

інвестиційного кредитування пріоритетних 

напрямів терміном понад 5 років і довгостро-

кових фінансових інвестицій;

 організація державного страхування інвес-

тиційних вкладень банків, спрямованих під-

приємствам, діяльність яких пов’язана зі зна-

чними ризиками;

 надання державних гарантій банкам за інвес-

тиціями, спрямованими у пріоритетні галузі 

економіки та проекти [6, с. 29].

Іншим напрямом регулятивної діяльності дер-

жави має бути стимулювання інвестиційної діяль-

ності. Створення позитивного іміджу фінансового 

сектора та надання підтримки в залученні іноземних 

інвесторів є важливими державними елементами 
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стосовно стимулювання інвестиційної діяльності. 

Пруденційний нагляд і мінімізація ризиків діяльності 

на інвестиційному ринку мають бути головною функ-

цією держави у банківській сфері [7]. 

З
важаючи на мінливість інвестиційного ринку 

України та коливання вартості капіталу, вдо-

сконалення процесу регулювання банківської 

діяльності з боку НБУ набуває актуальності. Імпле-

ментація зарубіжного досвіду дозволить визначити 

вектор розвитку інструментів контролю та регулю-

вання діяльності банків. Окрім того, успішна адап-

тація зарубіжного досвіду дозволить знизити рівень 

ризику та підвищити прибутковість інвестиційної ді-

яльності. 

Відповідно до зарубіжного досвіду процес 

контролю та регулювання інвестиційної діяльності 

складається з таких етапів діяльності:

 Моніторинг.

 Аналіз.

 Регулювання.

Процес контролю та регулювання базується на 

використанні системи нормативних показників, які 

відображають допустимі межі коливання параметрів 

економічної діяльності банківських установ. Етап 

моніторингу дозволяє зібрати всю необхідну інфор-

мацію для аналізу. Аналіз діяльності передбачає по-

рівняння фактичних показників із нормативними та 

розрахунок відхилень, які мають бути відкориговані 

в процесу регулювання. Аналітичний досвід свідчить, 

що найбільш об’єктивними є ті підходи, які дозво-

ляють проаналізувати діяльність банку в динаміці. 

Методи динамічного аналізу використовують різні 

техніки опису безперервної діяльності протягом до-

сліджуваного періоду. Найбільш примітивні з них 

ґрунтуються на зборі статичних показників на ко-

ротших проміжках часу. Здійснення регулювання на 

основі аналітичних даних отриманих в такий спосіб 

не приносить бажаного результату та характеризу-

ється низьким рівнем об’єктивності. Якісні системи 

аналізу передбачають розрахунок темпу зміни показ-

ників інвестиційної діяльності банків на основі розра-

хунку логарифму, що дозволяє отримати дані з вищим 

рівнем об’єктивності. Окрім того, процес регулюван-

ня передбачає утримання значення параметра відпо-

відно до діапазону коригування, а не до разової зміни 

значень обраних показників інвестиційної діяльності.

Таким чином, урахування Національним бан-

ком України зарубіжного досвіду та розробка дина-

мічної системи регулювання інвестиційної діяльнос-

ті банків дозволить визначити напрями стратегічної 

трансформації та адаптації діяльності банківського 

сектора на ринку капіталів.

Іншим напрямом регуляторної діяльності НБУ 

має бути розробка нормативів, які регламентують 

процес формування інвестиційного портфеля та його 

структуру. Дотримання оптимального співвідношен-

ня між рівнем прибутку та ризику, на який наража-

ється банк, є запорукою ефективності та безпеки 

діяльності на інвестиційному ринку. Розробка нор-

мативів, які характеризують структуру, показники 

ризику та ліквідності інвестиційного портфеля, до-

зволить регулювати діяльність банків та обмежувати 

обсяги капіталу, інвестованого в проекти з високою 

ймовірністю дефолту.

Ми вважаємо, що визначення рейтингу цінних 

паперів, які обертаються на ринку України за участі 

НБУ, є перспективним напрямом регуляторної ді-

яльності. Визначаючи рейтинг активу, регулятор тим 

самим вплине на рівень інвестиційної привабливості 

емітента, що допоможе банкам краще орієнтуватися 

та провадити більш виважену діяльність на ринку. 

В
ідповідно до праці «Шляхи підвищення ефек-

тивності діяльності банків у сфері фінансових 

інвестицій» достатньо могутнім стимулом для 

посилення активності комерційних банків у сфері фі-

нансових інвестицій могло б стати включення до пе-

реліку цінних паперів, що приймаються як прийнятне 

забезпечення кредитів рефінансування, акцій україн-

ських підприємств, щонайменше тих, що обертають-

ся на фондовій біржі. Зрозуміло, що враховуючи зна-

чні коливання цін на акції, коефіцієнт урахування їх 

ринкової вартості як застави має бути нижче 100%, 

але в будь-якому разі така можливість могла би бути 

дуже корисною для банків, що істотно б збільшило їх 

зацікавленість у інвестуванні в акції українських під-

приємств [7, с. 251].

Зважаючи на відсутність об’єктивної системи 

оцінки ризиків інвестиційної діяльності, українські 

банки розглядаються іноземними інвесторами як 

потенційно небезпечні джерела ескалації інвестицій-

ного ризику. Розглядаючи можливість об’єднання ка-

піталу, іноземні інвестори не бажають приймати над-

мірний рівень ризику країни, в якій оперують укра-

їнські банки, оскільки це має негативний вплив на 

загальний показник «бета» капіталу, який враховує 

фактор країни походження капіталу. Відсутність ді-

євого пруденційного нагляду з боку НБУ створює під-

ґрунтя для застосування банками внутрішніх систем 

оцінки ризику, які є необ’єктивними та ґрунтуються 

на преференціях акціонерів банку, а не на статистич-

них засадах аналізу ризику. Сукупність перелічених 

факторів знижує рейтинг інвестиційної привабли-

вості країни на міжнародному ринку, сприяє зане-

паду інвестиційної діяльності та стимулює самофі-

нансування діяльності реального сектора економіки, 

що, своєю чергою, призводить до зменшення обсягу 

капіталу, який обслуговує виробничий цикл підпри-

ємства. Окрім того, це має негативний вплив на кіль-

кість виготовленої продукції, її ціну та обсяги попиту 

та пропозиції на ринку. 

Можемо підсумувати, що в банківському секторі 

України назріла гостра потреба стосовно вдоскона-
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лення методів контролю та регулювання інвестицій-

ної діяльності банків України. Проте застосування 

регулятивних норм за умов відсутності внутрішньої 

об’єктивної системи оцінки ефективності кредитно-

інвестиційної діяльності призведе до неповного вико-

ристання потенціалу інвестиційної діяльності банку. 

Ми вважаємо, що досягнення найвищого рівня ефек-

тивності можливе лише за умови гармонійного поєд-

нання пруденційного нагляду та контролю з боку ре-

гулятора та внутрішньобанківської системи оцінки ін-

вестиційної діяльності на ринку. Тому вдосконалення 

підходів до формування та оцінки структури інвести-

ційного портфеля потребує подальшого дослідження.

З 
метою підвищення ефективності кредитно-ін-

вестиційної діяльності банків внутрішні аналі-

тики застосовують методи фінансового аналізу. 

У праці «Визначення ефективності кредитної діяль-

ності комерційних банків в Україні» використову-

ються коефіцієнти Трейнора, Шарпа та Йенсена для 

оцінки очікуваного рівня ефективності кредитно-

інвестиційної діяльності [8, с. 44]. Рівень дохідності 

операцій порівнюється із рівнем ризику портфеля 

активів. Вважається, що чим вище значення, тим 

ефективніше діє банк. Обчислення коефіцієнта Шар-

па здійснюється для визначення ефективності неди-

версифікованого портфеля активів і дозволяє через 

стандартне відхилення врахувати як систематичний, 

так і несистематичний ризик (неринковий ризик).

Рівень ефективності портфеля вимірюється як 

співвідношення між дохідністю портфеля, згенерова-

ною внаслідок використання високоризикових акти-

вів, і ставкою ризику портфеля.

Зважаючи на досвід підвищення ефективності 

діяльності банків, можемо зазначити, що процес зво-

диться до оптимізації значень коефіцієнтів, які вико-

ристовувалися в процесі оцінки діяльності. Регулю-

вання ефективності здійснення інвестиційних опера-

цій передбачає встановлення оптимального співвід-

ношення між рівнем прибутковості та рівнем при-

йнятного ризику. Рекомендоване значення встанов-

люється відповідно до преференцій топ-менеджерів 

та акціонерів банку. Визначення цієї рекомендованої 

межі відбувається відповідно до ринкових умов та 

показників діяльності банківського сектора в цілому. 

Оптимізація інвестиційної діяльності відбува-

ється також на основі розрахованих значень показни-

ків, які базуються на визначенні частки участі держа-

ви в проекті, рівні державного покриття ризиків та ін. 

Процес оптимізації зводиться до балансування 

процесу розподілу ресурсів та показників, які відо-

бражають рівень, прибутковості, ризику, ліквідності, 

трансформації ресурсів та ін. Загалом, процес опти-

мізації зводиться не лише до оптимального розподі-

лу, а до розв’язку оптимізаційної задачі, яка передба-

чає отримання максимально можливого економічно-

го ефекту за заданих умов. Економічний ефект може 

бути виражений у вигляді показників прибутковості 

чи певного коефіцієнта. Умови задачі передбачають 

максимально допустимі значення інших показників, 

які є важливими для менеджерів. 

Згідно із зарубіжним досвідом регулювання ін-

вестиційної діяльності банків можемо стверджувати, 

що, окрім державного контролю, значна увага приді-

ляється внутрішній системі управління та контролю. 

Об’єктивний аналіз та регулювання дозволяє не лише 

покращити фінансовий результат операцій з цінними 

паперами, але й мінімізувати інвестиційні ризики. 

Вважаємо, що система аналізу має відображати не 

лише преференції топ-менеджменту та акціонерів, 

але також враховувати обсяги ресурсного портфеля 

та позицію ліквідності банку, здатність до трансфор-

мації ресурсів та формування резервів під актив-

ні операції. Тому, на нашу думку, менеджери банків 

мають розробити підходи не лише до ефективного 

управління, але й до ефективного формування інвес-

тиційного портфеля. 

Під час «первісного формування» чи коригу-

вання структури портфеля цінних паперів менеджери 

банків мають керуватися принципом «ефективного 

розміщення цінних паперів». Він передбачає сукуп-

ність операцій з оцінки ефективності інвестиційної 

операції та регулювання вже сформованого портфеля 

цінних паперів. Однією з переваг принципу є можли-

вість формування власної системи оцінки ефектив-

ності відповідно до ціннісних критеріїв, якими керу-

ється інвестор, здійснюючи діяльність на ринку. 

Н
а нашу думку, показники дохідності та ризику 

мають бути обов’язково врахованими під час 

розрахунку ефективності інвестиційної опе-

рації, оскільки вони відображають базові критерії, які 

враховуються під час здійснення інвестиційних опе-

рацій. З метою покриття ризику непередбачуваних 

втрат від інвестиційних операцій, інвестор формує 

резерв. Рівень ризику може оцінюватися з викорис-

танням багатьох підходів, проте, на нашу думку, вели-

чина має розраховуватися як дисперсія рівня купон-

ного доходу на цінний папір. Ми також вважаємо, що 

ризик може мати відсоткове вираження, що дозволяє 

уніфікувати розрахунки з використанням різних під-

ходів до оцінки ефективності. 

У даній роботі пропонуємо розглянути застосу-

вання принципу «ефективного розміщення цінних па-

перів» для операцій первісного формування портфе-

ля цінних паперів та коригування його структури. На 

нашу думку, базовим показником оцінки ефективно-

сті розміщення цінного папера є співвідношення (1):

              E = C/R,  (1)

де      E – рівень ефективності; 

R – рівень ризику; 

С (coupon payment) – купонний платіж.
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З метою виявлення переваг зазначеного прин-

ципу застосуємо його на умовній практичній ситуа-

ції: розмір сформованого резерву на покриття ризи-

ків – 30000 грн, запланований бюджет на формування 

інвестиційного портфеля – 1 млн грн. На ринку існує 

два типи цінних паперів (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика цінних паперів

Характеристики цінних 

паперів
ЦП

1
ЦП

2

Номінальна вартість 1000 грн 1000 грн

Купон (С) 10% 16%

Рівень ризику (R) 2% 4%

Ефективність (Е) 5 4

Кількість цінних паперів 1000 1000

Утилізація резерву 66,67% Понад норму 
(133,33%)

Джерело: авторська розробка.

М
ожемо зауважити, що рівень ефективності 

ЦП1 вищий, аніж ЦП2. Крім того, зважаю-

чи на рівень ризику цінного папера другого 

типу, інвестувати 1 млн грн для їх купівлі неможливо, 

оскільки обсягу резерву не вистачить для покриття 

потенційних ризиків. Отже, керуючись зазначеним 

принципом, інвестор вкладе 100% капіталу в цінні па-

пери першого типу. З іншого боку, рівень утилізації 

резерву буде неповним. Наступним кроком є застосу-

вання принципу «ефективного заміщення». Він поля-

гає в заміщенні найменш ефективного цінного папера 

в портфелі найбільш ефективним, який обертається 

на ринку. Також його застосовують, якщо цінний па-

пір на ринку має кращі показники дохідності, незва-

жаючи на нижчий рівень ефективності за умови не-

повної утилізації наявних ресурсів. 

У запропонованому прикладі інвестиційний 

портфель на 100% складається з ЦП1. Раціональний 

інвестор прийме рішення про заміщення. Виявити 

максимальну кількість ЦП2, яку потрібно включити 

до портфеля, можливо з використанням такої форму-

ли (2):

   SR = NUF / (R2 – R1),  (2)

де      SR (securities’ replacement) – кількість заміщених 

цінних паперів; 

NUF (not utilized fund) – обсяг неутилізованих 

ресурсів; 

R2 – R1 – різниця у використанні ресурсів. 

У даному прикладі як ресурс розглядається об-

сяг резерву під ризик. Таким чином, кількість ЦП1, 

які мають бути заміщені, відповідно до формули ста-

новить 

Таким чином, характеристики портфеля до та 

після операції заміщення надано в табл. 2.

Можемо спостерігати, що ефективність портфе-

ля знизилася до 4,33, проте дохідність зросла до 13%. 

За умови, що резерв на покриття ризиків має бути ви-

користано повністю і це не становить для інвестора 

додаткових затрат, зазначена структура портфеля є 

найбільш оптимальною. 

Зважаючи на отримані результати, можемо за-

пропонувати алгоритм формування оптимального 

складу портфеля ЦП:

1. Визначаємо найбільш ефективний ЦП і запо-

внюємо ним портфель на 100%.

2. За умови неповного використання ресурсів 

певного типу, частину цінних паперів замінюємо на-

ступним типом нижчим за ефективністю, але з біль-

шим купонним доходом в абсолютному вираженні 

(за умови, що відмінність між ЦП полягає лише в 

обсягах використання ресурсу, який утилізовано не 

повністю). Якщо відмінність полягає ще й в інших 

параметрах, то їх необхідно врахувати під час оцінки 

ефективності інвестування капіталу.

Ураховуючи результати проведеного досліджен-

ня, можемо стверджувати, що при купівлі ЦП з вищим 

рівнем ефективності під час заміщення загальний рі-

вень ефективності портфеля зросте. Обернена ситу-

ація спостерігається при розміщенні в портфелі менш 

ефективних цінних паперів. Зважаючи на рівномірний 

розподіл кількості цінних паперів у портфелі (50  50%), 

очікуваний рівень ефективності портфеля повинен 

становити: 5 0,5 + 4 0,5 = 4,5. Розбіжність у розрахун-

ках пояснюється із застосуванням формули (3):

         K2 = K1 + K1 (X1 – X2) / (X1 – n),  (3)

де K2 – значення коефіцієнта після зменшення зна-

менника; 

Таблиця 2

Характеристика портфеля цінних паперів

Характеристика портфеля Портфель до заміщення Портфель після заміщення

Загальна кількість ЦП 1000 ЦП1 500 ЦП1 + 500ЦП2

Обсяг купонного доходу 10% 10% 0,5 + 16% 0,5 = 13% (130 тис. грн)

Рівень ризику (R) 2% 2% 0,5 + 4% 0,5 = 3%

Ефективність (Е) 5 4,33

Утилізація резерву 66,67% 100%

Джерело: авторська розробка.
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K1 – поточне значення коефіцієнта;

X1 – X2 = n – кількість «запланованих» одиниць 

зменшення знаменника; 

X1 – n – кінцеве значення знаменника; 

X1 – поточне значення знаменника.

Рівень ефективності портфеля змінився таким 

чином (табл. 3). 

ня структури інвестиційного портфеля. Враховуючи 

виявлені недоліки, ми розробили підхід до «ефектив-

ного розміщення цінних паперів». Він базується на 

виявленні оптимального співвідношення між цінни-

ми паперами, які мають різні характеристики показ-

ників ризику та дохідності, а також враховує обсяги 

ресурсної бази банку та рівень ризику, який він може 

Таблиця 3

Оцінка ефективності портфеля після операції заміщення

Загальне рівняння опису розрахунку ефективності
100 0,5 160 0,5 130 / 30
20 0,5 40 0,5  

Величина зменшення чисельника
 

(160 130)(160 100) 0,5 30; 1
30

Зменшення знаменника  (40 20) 0,5 10

Ефект збільшення значення коефіцієнта ефективності  
за рахунок зменшення знаменника  

40 304 4 4 1,33 5,33
40 10

Ефективність портфеля 5,33 1 4,33

Джерело: авторська розробка.

Таким чином, під час виконання операції замі-

щення було отримано подвійний ефект: 

1. Збільшення чисельника (середнє значення до-

хідності портфеля зросло із 100 до 130). 

2. Збільшення знаменника (середній рівень 

ризику портфеля збільшився з 20 до 30 в цілому по 

портфелю). 

Зазначені фактори мають різний ступінь впливу 

на кінцевий результат (у розглянутій ситуації – на рі-

вень ефективності портфеля), який обчислюється за 

допомогою запропонованої формули.

Можемо підсумувати, що підхід передбачає 

ефективне використання ресурсів відповідно до умов 

на ринку, які вимірюються такими показниками, як 

вартість та рівень купонного доходу цінного папера, 

а також рівень притаманного ризику. За умови, що 

портфель наповнено найефективнішими цінними па-

перами та наявності неутилізованих ресурсів остан-

ні спрямовуються на здійснення операції заміщення, 

яка передбачає максимізацію доходу.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши підходи до підвищення ефек-

тивності інвестиційної діяльності банку, було вияв-

лено, що дослідники акцентують основну увагу на 

покращенні загальноекономічних умов діяльності 

країни, в якій оперує банк, і частково на розробці 

практичних рекомендацій стосовно покращення під-

ходу до інвестиційної діяльності. Окрім того, науков-

ці приділяють недостатньо уваги процесу регулюван-

прийняти. Окрім того, підхід передбачає можливість 

коригування структури сформованого портфеля від-

повідно до рівня утилізації ресурсів та обсягу сфор-

мованих резервів.                   
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