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УДК 336.71
Мостенець А. В., петренков В. Е. Управління інвестиційною діяльністю банку

Метою статті є дослідження теоретичного значення банківських інвестицій та інвестиційної діяльності банку, а також покращення управлін-
ня інвестиційної діяльності банку. Головне завдання в рамках даної мети – характеристика інвестиційної діяльності банку та детальний розгляд 
його кредитно-інвестиційного портфеля. Проведено аналіз кредитно-інвестиційного портфеля 10 вітчизняних банків України. Детально дослі-
джено структуру їх кредитно-інвестиційного портфеля. Представлено графічно кредитно-інвестиційний портфель банків, які найактивніше 
займалися інвестиційною діяльністю станом на 1 січня 2015–2017 рр. Показано зміни у кредитно-інвестиційному портфелі, які впливають на 
ефективність діяльності банку. 
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деятельностью банка
Целью статьи является исследование теоретического значения 
банковских инвестиций и инвестиционной деятельности банка,  
а так же улучшение управления инвестиционной деятельности бан-
ка. Главное задание в рамках данной цели – характеристика инве-
стиционной деятельности банка и детальное рассмотрение его 
кредитно-инвестиционного портфеля. Проведен анализ кредитно-
инвестиционного портфеля 10 отечественных банков Украины. Де-
тально исследована структура их кредитно-инвестиционного порт-
феля. Представлен графически кредитно-инвестиционный портфель 
банков, которые наиболее активно занимались инвестиционной 
деятельностью по состоянию на 1 января 2015–2017 гг. Показаны из-
менения в кредитно-инвестиционном портфеле, которые влияют на 
эффективность деятельности банка. 
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The article is aimed at studying the theoretical value of bank investment and 
the investment activities of bank, as well as improving the investment man-
agement of bank. The main task under this objective is to characterize the in-
vestment activities of bank and to consider in detail its credit and investment 
portfolio. An analysis of the credit and investment portfolio of 10 domestic 
banks of Ukraine was carried out. Structure of their credit and investment 
portfolio was studied in detail. A graphic of the credit and investment port-
folio of banks, which were the most active in the investment activities as of  
1 January 2015–2017, has been provided. Changes in the credit and invest-
ment portfolio that impact the performance of bank have been displayed.
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Успішний розвиток банківської системи та еко-
номіки країни активізує інвестиційний процес 
за допомогою участі банків. Банківську установу 

цікавить економічне середовище, яке потрібно тримати 
в стабільному стані. Стабільність економічного середо-
вища є необхідною умовою для банківської діяльності 
та економічного розвитку, яке певною мірою залежить 
від стійкості банківської системи та ефективного функ-
ціонування.

Метою роботи є теоретичне визначення управ-
ління інвестиційною діяльністю банку та особливості 
формування кредитно-інвестиційного портфеля.

На даному етапі державне управління інвестицій-
ною діяльністю банків полягає в тому, що держава через 
застосування правових, монетарних, бюджетних та ін-
ших механізмів налаштовує якісні та кількісні сторони 
процесу руху цієї діяльності [6]. 

Впливаючи на управління діяльністю банків шля-
хом створення певних законодавчих і нормативних баз, 
при цьому здійснюючи відповідний контроль та нагляд, 
держава зобов’язана не лише встановлювати правила 
інвестиційної діяльності банків, а й прогнозувати со-
ціально-економічний розвиток України.

Дослідження даного питання щодо управління 
інвестиційною діяльністю банків посідає вагоме місце 
серед вітчизняних вчених, таких як: Кльоба Л. Г. [1], Лу-
ців Б. Л. [2], Примостка Л. О. [4], Реверчук С. К. [5], Чер-
касова С. В. [6]. 

Важливе значення при здійсненні інвестиційної 
діяльності банків має «Інструкція про прядок регулю-
вання діяльності банків в Україні», яка введена з метою 
гарантування стабільності діяльності банків і своєчас-
ного здійснення ними зобов’язань перед вкладниками,  
а також для запобігання помилковому розподілу ресур-
сів і втрачання капіталу через ризики, які властиві бан-
ківській діяльності [8].

Інвестиційна діяльність тісно пов’язана з банком і 
тому необхідна для існування банківських установ. Не іс-
нує конкретного підходу до визначення інвестиційної ді-
яльності банку, але трактування, представлене на рис. 1,  
більш повно розкриває її сутність.

Поступово досліджуються банківські інвестиції в 
економічній науці та практиці банківської діяльності, 
але досі не вироблено єдиних методологічних підходів 

до визначення сутності банківських інвестицій. Багато 
вчених пропонують своє трактування щодо визначен-
ня банківських інвестицій, класифікаційних ознак та їх 
відмінностей [3]. На рис. 2 сформульоване поняття, яке 
розкриває сутність банківських інвестицій для інвести-
ційної діяльності банку.

Інвестиційна діяльність банку

діяльність, у процесі якої банк
виступає як інвестор, вкладаючи

свої ресурси на термін у створення
або придбання реальних активів

і купівлю фінансових активів з метою
отримання прямих і непрямих

доходів

 

Банківські інвестиції

Це вкладення коштів у рухоме
й нерухоме майно, інтелектуальні

цінності та цінні папери, що здійснюються
комерційними банками як інституційними
інвесторами, з метою одержання прибутку

Рис. 1. поняття «інвестиційна діяльність банку» [5]

Рис. 2. поняття «банківські інвестиції» [2]

Відповідно, основна ціль діяльності банків у сфе-
рі інвестицій може бути сформульована як отримання 
(збільшення) доходу від цих операцій за допустимого 
рівня ризику інвестиційних вкладень [2].

Існує низка причин, які перешкоджають розвитку 
управління інвестиційною діяльністю банків:
 низький рівень платоспроможності позичаль-

ників;
 значний рівень ризиків інвестування для банків;
 високі ставки за кредитами;
 відсутність дієвих стимулів банківського інвес-

тиційного кредитування державою [2].

З метою забезпечення ефективності функціонуван-
ня механізму банківського інвестування в Україні 
в роботі [1] запропоновано систему заходів, спря-

мованих на стимулювання інвестиційної діяльності 
банків, яка містить: заходи, спрямовані на підвищен-
ня дохідності інвестиційної діяльності банків; заходи, 
спрямовані на зниження ризиків інвестиційної діяль-
ності банків.

У теперішній час українські банки приймають 
вкладення у двох основних формах:
 вкладення в цінні папери;
 фінансування інвестиційних проектів за допо-

могою прямого інвестування [4].
Банківські інвестиційні кредити також можна від-

нести до інвестиційних вкладень, тому що формується 
кредитно-інвестиційний портфель банку за допомогою 
надання кредитів та вкладень в цінні папери [4].

При створенні кредитно-інвестиційного портфе-
ля банку виникають дві головні проблеми: мінімізація 
ризику та максимізація прибутку, які потребують узго-
дження між собою для подальшого розвитку кредитно-
інвестиційного портфеля. 

В основному, виникає необхідність спрощення 
кредитно-інвестиційного портфеля, що дасть можли-
вість покращити ефективність інвестиційних і кредит-
них операцій. 

http://www.business-inform.net
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Розглянемо кредитно-інвестиційний портфель 
(КІП) десяти вітчизняних банків, які найбільш 
активно займались інвестиційною діяльністю 

протягом 2015–2017 рр., і дослідимо тенденцію зміни 
основних показників, які представлено в табл. 1.

Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля, наве-
дений у табл. 1, показує зміни, що відбулися в кредитно-
інвестиційному портфелі протягом досліджуваних 
років. З табл. 1 видно, що на 1 січня 2015 р. кредитно-
інвестиційний портфель банків України склав 753117,10 
млн грн, що на 291456,79 млн грн більше, ніж на ана-
логічний період 2016 р. і на 409694,82 млн грн більше, 
ніж на початку 2017 р. Отже, протягом даного періоду 
спостерігається спад обсягів кредитно-інвестиційного 
портфеля вітчизняних банків.

Лідером за обсягом кредитно-інвестиційного 
портфеля в Україні є ПриватБанк, друге місце посідає 
Райффайзен Банк Аваль, третє – Альфа-банк.

У табл. 2 представлено структуру кредитно-інве-
стиційного портфеля десяти вітчизняних банків за 
2015–2017 рр.

На початку 2015 р. ПриватБанк займає перше місце 
серед банків за розглядуваним показником. Кредитно-
інвестиційний портфель ПриватБанку серед зазначених 
банків становить 20,57%. Рівень кредитно-інвестиційного 
портфеля Райффайзен Банку Аваль становить 3,99% від 
загального обсягу банків. В Альфа-банку станом на по-
чаток 2015 р. кредитно-інвестиційний портфель складає 
3,95%, в Укрсоцбанку – 3,96%. Для чіткого уявлення на-
ведено діаграму, що відображає кредитно-інвестиційний 
портфель для кожного з банків (рис. 3).

таблиця 1

Кредитно-інвестиційний портфель банків станом на 1 січня 2015–2017 рр., млн грн [7]

№ з/п Назва банку
Рік

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

1 ПриватБанк 154919,69 171531,37 141169,58

2 Райффайзен Банк Аваль 30029,78 29446,86 38834,27

3 Альфа-Банк 29754,06 30604,36 28281,16

4 Укрсоцбанк 29827,62 29979,18 18881,18

5 ОТП Банк 16225,05 14855,59 18218,08

6 ПроКредит Банк 3627,84 5790,09 8877,79

7 Кредобанк 4727,62 6722,14 8841,30

8 Мегабанк 5666,60 7361,91 7629,33

9 Банк Восток 3574,10 4261,98 5536,12

10 Діамантбанк 3448,77 3789,74 5199,76

11 Інші 471315,96 157317,09 61953,70

Усього по банківській 
системі України 753117,10 461660,31 343422,27

таблиця 2

питома вага банків у структурі КІп банківської системи України станом 1 січня 2015–2017 рр., %

№ з/п Назва банку

питома вага, %

Рік

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

1 ПриватБанк 20,57 37,16 41,11

2 Райффайзен Банк Аваль 3,99 6,38 11,31

3 Альфа-Банк 3,95 6,63 8,24

4 Укрсоцбанк 3,96 6,49 5,50

5 ОТП Банк 2,15 3,22 5,30

6 ПроКредит Банк 0,48 1,25 2,59

7 Кредобанк 0,63 1,46 2,57

8 Мегабанк 0,75 1,59 2,22

9 Банк Восток 0,47 0,92 1,61

10 Діамантбанк 0,46 0,82 1,51

11 Інші 62,58 34,08 18,04

Усього 100 100 100

http://www.business-inform.net
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 Станом на 1 січня 2016 р. кредитно-інвестиційний 
портфель ПриватБанку становить 37,16%, порівняно з 
попереднім роком спостерігається його збільшення на 
16,59%. Банк не змінює своїх пріоритетів і знаходиться на 
першому місці. Кредитно-інвестиційний портфель Райф-
файзен Банку Аваль складав 6,38%, порівняно з попере-
днім роком збільшення на 2,39%. Показник кредитно-
інвестиційного портфеля Альфа-Банку станом на поча-
ток 2016 р. складав 6,63%, за рік збільшення – 2,68%. 

Отже, стан кредитно-інвестиційного портфеля 
на 1 січня 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 
2015 р. покращилася, і це видно з табл. 2. Для чіткого 
уявлення наведено діаграму, що відображає кредитно-
інвестиційний портфель для кожного з банків (рис. 4).

У 2017 р. у порівнянні з 2016 р. збільшують свій 
кредитно-інвестиційний портфель: Райффайзен банк 
Аваль – на 9387,41 млн грн (4,93%); ОТП Банк – на 
3362,49 млн грн (2,08%); ПроКредит Банк – на 3087,7 
млн грн. (1,34%); Кредобанк – на 2119,16 млн грн (1,11%); 
Банк Восток – на 1274,14 млн грн (0,69%); Діамантбанк – 
на 1410,02 млн грн (0,69%). 

Для наочності наведено діаграму, що відображає 
структуру кредитно-інвестиційного портфеля станом 
на 01.01.2017 р. для кожного з банків (рис. 5). 

Темп приросту кредитно-інвестиційного портфе-
ля у 2016 р. склав 38,70%, а на початок 2017 р. цей показ-
ник складав 25,61%. Отже, отримання довгострокових 
кредитів на інвестиційні цілі супроводжується трудно-
щами з боку як позичальника, так і кредитора, тому що 
не залучаються дорогі фінансові ресурси на тривалий 
період, що супроводжується кредитними, політичними, 
макроекономічними ризиками.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для покращення ефективного управ-

ління інвестиційною діяльністю банків необхідно:
 активізувати та стимулювати державну під-

тримку щодо створення інвестиційних банків та 
інвестиційно-банківських інститутів в Україні;

 доцільно розглянути можливості введення аргу-
ментованих заходів з підвищення ефективності 
управління інвестиційною діяльністю банків;

Рис. 3. Кредитно-інвестиційний портфель банків станом на 01.01.2015 р.
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Рис. 5. Кредитно-інвестиційний портфель банків станом на 01.01.2017 р.

 визначити проблеми управління інвестиційною 
діяльністю, які стримують активізацію банків, 
для подальшого вирішення.                  
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