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бизнеса, отраслям, регионам, видам залога и т. д. Немаловажным фактором снижения риска явля-

ется предпочтение выдачи большего числа меньших кредитов, нежели меньшего числа более 

крупных; 

– ограничение риска на одного заемщика. Другим важнейшим следствием диверсификации яв-

ляется ограничение риска на одного заемщика. Риск устанавливается в зависимости от типа заем-

щика; 

– ограничение совокупного кредитного риска. В зависимости от степени ликвидности банка, 

величины капитала, устанавливается максимальный кредитный риск на банк, т. е. ограничение на 

размер кредитного портфеля банка в целом; 

– формирование системы внутренних кредитных рейтингов [1, с.304]. 

Банковское учреждение, разрабатывая кредитную политику, должно определиться в отношении 

субъектов, кредитных сделок, форм, видов, и сроков кредитов, степени агрессивности кредитной 

политики, географии проводимых операций и типа рынков, отраслевой направленности и ценооб-

разования по кредитам и др. [5]. 

Оптимальным путем нахождения компромисса между данными процессами представляется 

определение очередности приоритетов на этапе выработки стратегии банка. Так, приоритетом си-

стемообразующего банка, функционирующего за счет миллиардного привлечения средств, в том 

числе физических лиц, безусловно, должна быть высокая надежность и минимальный уровень 

риска. Для банка, развивающего кредитование в большей части за счет собственных средств, при-

оритетом может быть максимизация прибыли при соблюдении приемлемого уровня риска. 

Таким образом, современные концептуальные вопросы управления кредитными рисками могут 

рассматриваться только через призму стратегического управления, при котором рисковые кредит-

ные стратегии представляют собой доминирующий, атрибутивный элемент системы банковских 

стратегий. 
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Економічні інтереси банківських установ, що випливають із принципів їх діяльності як ко-

мерційних структур, полягають у забезпеченні прибутковості кредитних та інших активних опе-

рацій при підтриманні необхідного рівня їх ліквідності та надійності. Банки працюють в основно-

му за рахунок залучених коштів, тому вони не можуть ризикувати коштами своїх клієнтів та 

контрагентів, вкладаючи їх, особливо, в крупні інвестиційні проекти, якщо це не забезпечується 

відповідними гарантіями. 

У зв‘язку з цим при розробці своєї інвестиційної політики, банки завжди повинні виходити з 

реальної оцінки рівня ризиків, економічної ефективності та привабливості інвестиційних проектів, 

оптимального співвідношення коротко-, середньо – та довгострокових інвестиційних вкладень. 

Разом з тим, існуюча система інвестування виступає не лише внутрішнім питанням самого банку. 

У відповідності з базовими принципами регулювання банківської діяльності, невід‘ємною части-

ною будь-якої системи нагляду виступає незалежна перевірка політики, операційної діяльності П
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банку та процедур, які застосовуються даним банку у сфері надання кредитів та інвестування 

капіталу, а також поточного управління кредитно-інвестиційним портфелем. 

Являючи собою важливу компоненту загальної політики банку, інвестиційна політика виступає 

фактором забезпечення ефективного розвитку банку. Оскільки управління інвестиційною діяль-

ністю банку можна представити у вигляді динамічної сукупності взаємопов‘язаних управлінських 

процесів, процес формування інвестиційної політики банку пропонуємо здійснювати у послідов-

ності, поданій на рис. 

Першим етапом послідовності формування та реалізації інвестиційної політики банку є прове-

дення ретроспективного аналізу тенденцій розвитку інвестиційних процесів в країні та регіоні, у 

якому функціонує банк. Це потребує накопичення значного масиву інформації, засобів для її 

опрацювання, володіння широким спектром теоретичних і практичних знань, високої кваліфікації 

фахівців-аналітиків, а також їхніх здатностей до конструктивного мислення та здійснення прогно-

стичних оцінок.  

Проведення такого аналізу є неможливим без збору та обробки необхідної інформації, а саме: 

інформації про макроекономічну ситуацію та інвестиційний клімат; основних показників розвитку 

ринку інвестиційних ресурсів в цілому та його окремих сегментів; показників інвестиційної при-

вабливості окремих регіонів та галузей економіки; даних про динаміку окремих інвестиційних ін-

струментів; даних про діяльність конкурентів; інформації про діяльність окремих суб‘єктів госпо-

дарської діяльності; законодавчих і нормативних актів, які визначають режим інвестиційної діяль-

ності банків; специфіки оподаткування банківської інвестиційної діяльності [1, c. 220-221].  

 

 
Рисунок – Послідовність формування та реалізації інвестиційної політики банку 
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Другий етап передбачає дослідження впливу факторів інвестиційного середовища на діяль-

ність досліджуваної установи банку. В даному випадку йдеться про зовнішні (екзогенні) фактори, 

до яких слід віднести: економічну та політичну ситуацію в країні; стан фінансового ринку, попит і 

пропозиція на інвестиційні ресурси; законодавче і нормативно – правове забезпечення інве-

стиційної діяльності; політика оподаткування доходів від інвестиційних операцій; структуру та 

стабільність банківської системи. 

Крім зовнішніх факторів, на формування та реалізацію інвестиційної політики впливають 

внутрішні фактори, які прямо залежать від організації роботи банку. До таких факторів належать: 

обсяг, структура та стабільність ресурсної бази банку; загальна мотивація діяльності банку, харак-

тер і значимість стратегічних цілей, які зумовлюють характер інвестиційної політики; стадії жит-

тєвого циклу банку; обсяги діяльності та організаційна структура банку; якість інвестиційний 

вкладень; професійна підготовка, кваліфікація та досвід персоналу банку; обсяги витрат на фор-

мування та управління кредитно-інвестиційним портфелем [2]. 

Третім етапом досліджуваного процесу є формування цілей інвестиційної діяльності банку. Ба-

зова ціль інвестиційної політики банку полягає у нарощуванні доходів від здійснення інве-

стиційної діяльності межах допустимого ризику. Поряд з базовою ціллю, слід виділити й низку 

специфічних цілей формування інвестиційної політики банку, а саме: забезпечення збереженості 

та приросту інвестиційного потенціалу банків; диверсифікація інвестиційних вкладень, здійснення 

якої зменшує загальний вплив банківських ризиків, в тому числі інфляції, і призводить до зрос-

тання фінансової стійкості банку; послідовна підтримка необхідного рівня ліквідності; мінімізація 

частки активів, які не приносять банку доходу за рахунок зниження їх частини шляхом здійснення 

короткострокових інвестицій, які при цьому мають аналогічний рівень ліквідності, але приносять 

при цьому певний дохід; розширення сфери впливу впливу банку через проникнення на нові інве-

стиційні ринки; створення високоякісних видів забезпечення; розширення кола клієнтів та поси-

лення впливу на їх діяльність шляхом участі у створенні та розвитку підприємств, придбання 

цінних паперів та часток статутних капіталів, а також участі у спільних інвестиційних проектах, 

забезпечивши при цьому їх фінансування; забезпечення високого рівня гнучкості банківських ак-

тивів на основі формування портфелів цінних паперів та інвестиційних кредитів тощо. 

Четвертим етапом процесу формування та реалізації інвестиційної політики банку виступає 

аналіз стратегічних альтернатив. На даному етапі слід визначитися, якої стратегії повинен дотри-

муватися банк в процесі своєї діяльності, у тому числі й інвестиційної: активної чи пасивної  

Стратегія отримання максимального прибутку (активна стратегія) передбачає свідоме прий-

няття ризику, характеризується спекулятивними тенденціями і реалізується шляхом застосування 

незбалансованих підходів до управління активами і зобов`язаннями. А у пасивній стратегії, 

цільовою функцією виступає мінімізація ризику за умови утримання показників прибутковості на 

певному рівні, не нижчому, ніж заданий. На основі аналізу стратегічних альтернатив банківська 

установа повинна обирати той чи інший вид інвестиційної політики [3].  

Після визначення стратегічних альтернатив наступає п’ятий етап, зміст якого полягає у  виборі 

оптимальних способів реалізації поставлених цілей. Це в свою чергу передбачає визначення ос-

новних напрями інвестиційної діяльності банку і встановлення принципів формування джерел ін-

вестицій. У відповідності із цими критеріями можна виділити наступні напрями інвестиційної 

політики банку: інвестування з метою отримання доходу у вигляді процентів, дивідендів та виплат 

із прибутку; інвестування з метою отримання доходу у вигляді приросту капіталу в результаті зро-

стання ринкової вартості інвестиційних активів. [4]. 

На шостому етапі відбувається формування інвестиційної політики банку, що передбачає 

визначення відповідних принципів, методів і заходів щодо управління інвестиційною діяльністю 

банку.  

Розроблення інвестиційної політики банку виступає доволі складним процесом, що зумовлено 

наступними обставинами. Перш за все, в результаті тривалого характеру інвестиційної діяльності, 

вона повинна реалізуватися на основі ретельного ретроспективного аналізу, прогнозування 

зовнішніх умов (стан макроекономічного середовища та інвестиційний клімат, кон‘юнктура інве-

стиційного ринку і його окремих сегментів, особливостей оподаткування та державного регулю-

вання банківської діяльності) і внутрішніх умов (обсягу і структури ресурсної бази банку, цілей і 

завдань розвитку, відносного рівня доходності різних активів з урахуванням факторів ризику і 

ліквідності тощо), ймовірнісний характер яких ускладнює формування інвестиційцної стратегії 

банку. 
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Эффективность функционирования банка в значительной степени зависит от выбранной струк-

туры и стратегии управления. Переход от стратегии, ориентированной на продажу финансовых 

продуктов, к стратегии, направленной на удовлетворение потребностей клиентов, требует соот-

ветствующего подхода к построению схемы управления банком, выбора системы принятия реше-

ний, распределения функциональных обязанностей. В современных условиях высокой конкурен-

ции в банковской сфере целесообразно использование структур, обладающих высокой степенью 

адаптивности к внешней среде, позволяющих быстро внедрять новые банковские технологии, ми-

нимизирующих риски при принятии решений.  

Выбор структуры управления банка зависит от условий его функционирования. Небольшой 

банк в условиях локального рынка, ограниченного контингента клиентов, отсутствия активного 

соперничества конкурирующих банковских учреждений при неразвитой филиальной сети может 

иметь классическую линейно-функциональную структуру. Для нее характерно наличие верти-

кальных связей, прямое непосредственное подчинение отделов высшему руководству банка. По 

мере роста специализации отдельных операционных звеньев, перехода к работе с массовым кон-

тингентом потребителей финансовых услуг, расширения сети филиалов менялась организацион-

ная структура банков. В 80-х годах появились дивизиональные структуры, которые позволили 

банкам учитывать региональные особенности рынков и предоставили широкие полномочия руко-

водителям подразделений. Такую структуру управления имеет крупный шведский банк 

Sparbanken [1]. Территориальные отделения ведут самостоятельную деятельность, которая кон-

тролируется вышестоящей организацией. Около 80% управленческих решений отделения прини-

мают самостоятельно. Существует несколько направлений деятельности банка, по которым право 

принятия решений принадлежит только его Центральному управлению. К ним относятся между-

народные операции, кредитование крупных клиентов, установление минимальной и максимальной 

процентных ставок по кредитам и депозитам, ведение единой кадровой политики, определение 

ставок заработной платы. Банк имеет единый баланс, централизованно оплачивает налоги и сборы, 

устанавливает для своих отделений сметы расходов. В деятельность отделений не вмешиваются 

до тех пор, пока они получают прибыль. 

В последнее время в банковской сфере получили распространение матричные структуры, кото-

рые по сути объединяют линейно-функциональную и дивизиональную схемы управления и пред-

полагают активное использование различного рода полуавтономных групп. Такие группы облада-

ют правом самостоятельного принятия решений. К матричной структуре организации переходят, 

когда выбранная стратегия направлена на получение высококачественного результата по большо-

му количеству проектов. Основополагающим принципом в матричном подходе к построению ор-

ганизационных структур управления является улучшение взаимодействия отдельных структурных 

подразделений и головной компании. 

По матричной схеме построена система управления в российском банке «Глобэкс». Банк 

«Глобэкс» был создан в 1992 году. В период финансового кризиса в 2008 году «Глобэкс» был од-

ним их четырех крупных банков, которым удалось избежать банкротства благодаря государствен-

ной поддержке. С октября 2008 года главным акционером «Глобэкса» является ГК «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности». Была произведена санация банка, которая включала в се-

бя изменение структуры управления. Основное направление деятельности «Глобэкса» – корпора-
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