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ВСТУП
Сучасний стан економіки України вимагає прийняття

відповідних заходів, направлених на реформування і роз)
виток національного господарства, на вихід із кризового
стану реального і фінансового секторів, зокрема банківсь)
кої системи. Фінансово)економічна криза 2008—2009 років
переконливо довела, що необхідно змінювати напрями роз)
витку банківської системи, впроваджувати принципово нові
механізми розвитку кредитно)інвестиційної діяльності. До
фінансово)економічної кризи банківський сегмент вітчизня)
ної економіки розвивався за своїми власними закономірно)
стями, що не завжди співпадало з інтересами інших заці)
кавлених учасників перерозподілу фінансових ресурсів в
країні. Кредитно)інвестиційна діяльність банків найчастіше
була підпорядкована лише власним інтересам банків, а тому
недостатньо впливала на економічне зростання в країні.

Банки України як головні фінансові інститути повинні
забезпечити акумулювання і перерозподіл фінансових ре)
сурсів таким чином, щоб задовольнялись потреби всіх сек)
торів економіки, зокрема нефінансового сектора і сектора
домогосподарств як головних споживачів фінансових ре)
сурсів. Для акумулювання вільних фінансових ресурсів в
економіці країни банківські інститути повинні мати відповідні
власні можливості, економічний потенціал. Однак фінансо)
во)економічна криза довела, що вітчизняні банківські уста)
нови не мають достатнього економічного потенціалу, що
негативно впливає не лише на сектор фінансових корпо)
рацій, до якого відносяться і банки, а і на сектори нефінан)
сових корпорацій і домогосподарств як головних споживачів
фінансових ресурсів.
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Стаття присвячена дослідженню основних напрямів вдосконалення кредитно�інвестиційної

діяльності банків. Розкрито основні складові підвищення ефективності кредитно�інвестицій�

ної діяльності банків.

The article deals with the main directions of improving the credit and investment banking. Revealed

the main components of efficiency lending and investment banking activities.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питанням кредитно)інвестиційної діяльності банків при)

свячено багато праць українських науковців, зокрема Гера)
симовича А.М., Алексєєнка М.Д. [1; 2], Любунь О.С. [3], Кота
Л.Л. [4], Мороза А.М., Савлука М.І., Пудовкіної М.Ф. [5],
Лагутіна В.Д. [6] Міщенка В.І., Слав'янської Н.Г. [7], Васю)
ренка О.В. [8], Вожжова А.П. [9], Диби М.І. [10], Єпіфанова
А.О. [11], Шелудько Н.М. [12] та інших. В їх наукових досл)
ідженнях розкриті різні питання щодо кредитної та інвести)
ційної діяльності вітчизняних банків, обгрунтовується не)
обхідність підвищення їх капіталізації, зростання ресурсної
бази, ефективного управління сучасним банком. Однак но)
вий етап розвитку національної економіки вимагає вдоско)
налення кредитно)інвестиційної діяльності банків країни.
Тому метою нашої статті є визначення основних напрямів
вдосконалення кредитно)інвестиційної діяльності банків
України за сучасних умов господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для вирішення проблеми вдосконалення кредитно)інве)

стиційної діяльності банків України необхідно розв'язати
такі питання:

1) розробити систему заходів, що спрямовуються на
зростання економічних складових кредитно)інвестиційної
діяльності;

2) визначити умови, чинники і розробку функціональну
модель управління кредитно)інвестиційною діяльністю бан)
ку.

Система заходів, що спрямовуються на зростання еко)
номічних складових кредитно)інвестиційної діяльності,
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включає наступні положення (табл. 1).
Визначені заходи сприяють підви)

щенню рівня кредитно)інвестиційної
діяльності, забезпечують зростання об)
сягів кредитів й інвестицій банків.

Для підвищення рівня кредитно)інве)
стиційної діяльності банків необхідно за)
безпечити відповідний рівень керованості
цього процесу, щоб отримати необхідні
результати. Управління кредитно)інвести)
ційною діяльністю банків пов'язане з ви)
явленням відповідних умов і чинників. До
таких умов і чинників, що впливають на
кредитно)інвестиційну діяльність банків,
на сучасному етапі розвитку національної
економіки України можливо віднести
(табл. 2).

Наведені умови і чинники впливу на
рівень кредитно)інвестиційної діяльност)
ілу банків мають відповідне значення для
розробки функціональної моделі управ)
ління кредитно)інвестиційною діяльністю
банку.

Зміст такої функціональної моделі
управління полягає у наступному.

По)перше, функціональна модель
повинна мати ієрархічний принцип побу)
дови, що дає можливість забезпечити ке)
рування процесами формування і викори)
стання кредитно)інвестиційного потенці)
алу банку від головного банку до його
найменших структурних підрозділів, що
розташовані в регіонах, з урахуванням
впливу банківської системи, національної
і світової економіки на рівень банківських
ресурсів і можливостей.

По)друге, функціональна модель по)
винна включати відповідні принципи і
функції, які притаманні кредитно)інвес)
тиційній діяльності банків. Це дає змогу
організувати управління процесами фор)
мування і використання кредитно)інвести)
ційного потенціалу, виходячи з науково
обгрунтованих положень, що складає
одне з головних завдань будь)якого уп)
равління суб'єктами господарювання.

По)третє, функціональна модель по)
винна включати відповідні форми, методи та інструменти,
які дають змогу формувати і використовувати кредитно)інве)
стиційний потенціал банку. При цьому форми, методи та
інструменти, які застосовуються для формування і викори)
стання кредитно)інвестиційного потенціалу, повинні відпо)
відати сучасним вимогам і потребам банківської діяльності,
давати змогу банкам ефективно управляти своїм потенціа)
лом, реалізовувати нові можливості щодо реагування на
внутрішні та зовнішні зміни в економічному середовищі.

По)четверте, функціональна модель повинна включати
основну мету і завдання кредитно)інвестиційної діяльності
банку. Основна мета і завдання повинні бути узгодженні зі
стратегією і тактикою банківської діяльності.

По)п'яте, функціональна модель повинна включати умо)
ви і чинники, які найбільше впливають на процеси управлін)
ня кредитно)інвестиційною діяльністю.

По)шосте, функціональна модель повинна включати
етапи реалізації кредитно)інвестиційної діяльності. До ос)
новних етапів управління кредитно)інвестиційною діяльні)
стю банків відносяться:

а) розробка кредитної політики банку;
б) розробка інвестиційної політики банку;

в) розробка системи заходів щодо підвищення ефектив)
ності кредитування й інвестування;

г) розробка системи заходів щодо зменшення рівня
ризиків банку;

д) запровадження системи заходів щодо зменшення
витрат банку в процесі кредитно)інвестиційної діяльності;

е) запровадження системи заходів щодо зростання до)
ходів і прибутків від кредитно)інвестиційної діяльності.

По)сьоме, функціональна модель повинна включати
механізми реалізації кредитно)інвестиційної діяльності.

По)восьме, функціональна модель повинна забезпечи)
ти умови для зростання вартості банку.

Запропонована функціональна модель управління кре)
дитно)інвестиційною діяльністю банку має наступний вигляд
(рис. 1).

У запропонованій функціональній моделі управління
кредитною й інвестиційною діяльністю банку дуже важливі
не лише базові складові, а й зв'язки між ними, що дає змогу
встановити їх залежність і взаємозумовленість, вплив на
задоволення інтересів усіх власників, банківських праців)
ників і клієнтів.

Управління кредитно)інвестиційною діяльністю банку

Рис. 1. Загальна схема організації управління
 кредитної й інвестиційної діяльності банку

(запропоновано автором статті)
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повинно забезпечити не лише зростання обсягів наданих
кредитів, збільшення інвестицій в цінні папери, підвищення
прибутків і рівня рентабельності банківських операцій, але
суттєво впливати на вартість банківського бізнесу, задоволь)
няти інтереси власників банків. Збільшення вартості банку
в процесі управління кредитно)інвестиційною діяльністю
зумовлене кількома аргументами: а) бажанням власників
мати високу вартість своєї частки банківського бізнесу; б)
можливістю зміни власників внаслідок різних обставин; в)
впливом конкурентного середовища та можливістю реструк)
туризації банківського інституту; г) бажанням бути лідером
на ринку банківських послуг; д) вимогами наглядових
органів держави.

У контексті нашого дослідження вартість банку розгля)
дається як результат вдосконалення управління кредитно)
інвестиційною діяльністю. Тобто мова йде про вплив банкі)
вських менеджерів у процесі управління кредитно)інвести)
ційною діяльністю на зростання вартості банку як одного із
головних результатів діяльності банку, що може цікавити
чинного власника та потенційного інвестора)власника.

Вдосконалення управління кредитно)інвестиційною
діяльністю направлено на зростання доходів і прибутків від
цих видів діяльності банку. Доходи і прибутки від кредитно)
інвестиційної діяльності складають абсолютну більшість
доходів і прибутків універсального банку. Отже, вдоскона)
лення управління кредитно)інвестиційною діяльністю і зро)
стання вартості банку можуть бути пов'язані таким чином
(рис. 2).

З наведеної схеми можна побачити, що зростання вар)
тості банку залежить від якості управління кредитно)інвес)
тиційною діяльністю. Водночас якість управління кредитно)
інвестиційною діяльністю зумовлена наступними чинника)
ми:

1) наявністю ефективних власників банку;
2) наявністю професіональних топ)менеджерів;
3) наявністю висококваліфікованого банківського пер)

соналу;
4) розробленою та реалізованою стратегією і тактикою

кредитно)інвестиційної діяльності;
5) загальноекономічною ситуацією в країні;
6) рівнем кредитно)інвестиційного потенціалу банку;
7) змінами банківського та господарського законодав)

ства в країні;
8) впливом державного регулятора на банківську сис)

тему;
9) рівнем конкуренції на банківському ринку;
10) можливістю об'єднати банківський бізнес з промис)

лово)торговельним бізнесом та сформувати фінансово)про)
мислову структуру.

Значення перелічених вище чинників зростає внаслідок
розвитку банківського сектора економіки України. Однак
серед виявлених чинників, що впливають на підвищення
якості управління, на нашу думку, одним із важливих є мож)
ливість об'єднання зусиль банківського з промислово)тор)

говельним бізнесом і побудови на цій
основі фінансово)промислових або
промислово)фінансових груп. За та)
ких умов банки можуть суттєво збіль)
шити обсяги кредитно)інвестиційної
діяльності, вдосконалити свою систе)
му управління внаслідок переваг, що
дає поєднання банківського і промис)
лово)торговельного бізнесу.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослі)

дження було:
— по)перше, розкрито систему

заходів, що забезпечують умови для
підвищення рівня економічних скла)

дових, які впливають на кредитно)інвестиційну діяльність
банків України, зокрема на формування і використання їх
кредитно)інвестиційного потенціалу;

— по)друге, виявлено умови та чинники, які безпосе)
редньо впливають на рівень управління кредитно)інвестиц)
ійною діяльністю банківських установ;

— по)третє, запропоновано функціональну модель уп)
равління кредитно)інвестиційною діяльністю банків, яка
акцентує увагу на головних напрямах вдосконалення кре)
дитно)інвестиційної діяльності;

— по)четверте, в подальших дослідженнях потрібно
здійснити обгрунтування економіко)математичної моделі уп)
равління кредитно)інвестиційною діяльністю банків України.
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Рис. 2. Взаємозв'язок системи управління кредитно�
інвестиційною діяльністю із зростанням вартості банку

(запропоновано автором статті)


