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повну, достовірну, своєчасну та аналітичну інформацію щодо 

господарських операцій, пов’язаних з виготовленням, зберіганням 

та реалізацією продукції. Разом з тим, облік готової продукції має 

забезпечити контроль за виконанням завдань щодо випуску 

продукції згідно договірного асортименту на всіх стадіях її руху; 

зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю; 

своєчасним оформленням документів на відвантаження та 

надходженням платежів.  
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ОЦІНКА КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 

БАНКУ 

 

Сьогодні кредит є потужним інструментом розвитку бізнесу і 

створення робочих місць в економічно розвинених країнах. 

Зростання ролі банків у фінансуванні інвестицій в основний капітал 

є однією з найбільш актуальних проблем сучасного етапу розвитку 

національної економіки економіки. Фінансова система України 

орієнтована на банківське кредитування, а не на ринок капіталів.  

Розмір інвестиційних ресурсів банків характеризується 

насамперед величиною кредитно-інвестиційного портфеля як 

основної складової активів банку і показника напрямів його 

діяльності з погляду отримання доходу [1]. 

Розглянемо формування кредитно-інвестиційного портфелю 

банку на прикладі АТ «УкрСиббанк», який входить у десятку 

найбільших банків України. Структура кредитно-інвестиційного 

портфелю АТ «УкрСиббанк» зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура кредитно-інвестиційного портфелю 

АТ «УкрСиббанк» у 2017-2018 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними АТ «УкрСиббанк» [2] 

 

Найбільшу питому вагу у структурі кредитно-інвестиційного 

портфелю протягом 2017-2018 років займають кредити, надані 

юридичним особам, їх частка склала відповідно 50,16% і 55,16%. А 

ось найменшу питому вагу складають цінні папери: 8,18% і 13,11% 

відповідно , при тому, що у 2018 році їх сума збільшилася. 

Характер кредитно-інвестиційної діяльності впливає на 

прибутковість та ліквідність комерційного банку. Підвищення 

питомої ваги кредитно-інвестиційних вкладень у загальних активах 

свідчить про те, що комерційний банк намагається підвищити 

прибутковість активів, нехтуючи їхньою ліквідністю [3]. 

Для визначення характеру кредитно-інвестиційної діяльності 

банку використовують коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного 

портфеля в загальних активах, який має вигляд [4]: 

%100
А

КІП
К КІП ,    (1) 

де ККІП – коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля 

у загальних активах; 

КІП – обсяг кредитно-інвестиційного портфеля; 

А – загальні активи. 
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Критерії оцінки кредитно-інвестиційної діяльності банку 

відповідно до значення коефіцієнта рівня кредитно-інвестиційного 

портфеля [3]: 

пасивна – менше 65; 

активна – 65-75%; 

ризикова – більше 75%. 

Розраховані коефіцієнти рівня кредитно-інвестиційного 

портфеля у загальних активах АТ «УкрСиббанк» наведено на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Оцінка рівня кредитно-інвестиційного портфелю 

АТ «УкрСиббанк» у 2017-2018 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними АТ «УкрСиббанк» [2] 

 

Розрахунки вказують, що протягом 2017-2018 рр. характер 

кредитно-інвестиційної діяльності банку є ризикованим. Але, при 

цьому, коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля у 

загальних активах банку зменшується, підтвердженням чого є те, 

що у 2017 році він складав 87,6 %, а у 2018 році вже дорівнював 

80,9 %. 

Отже, потреба у здійсненні оцінки кредитно-інвестиційної 

діяльності існує, аби звести до мінімуму існуючі ризики та 

покращити стан кредитно-інвестиційного портфелю банку. 

Зростання ролі банків у фінансовому забезпеченні 

збільшення інвестицій передбачає створення механізму 

регулювання їх інвестиційної активності, який включає 
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нормативно-регулятивні та стимулюючі заходи із залучення 

довгострокових ресурсів, підвищення розміру і якості капіталу 

банківського сектору, зниження інвестиційних і кредитних ризиків 

вкладень. 
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ 

ЕКНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день інновації в сучасному світі відіграють 

важливу роль. Держава, яка прагне досягти високих позицій на 

світовій арені, займати лідируючи позиції за економічними 

показниками, повинна здійснювати вагому підтримку розвитку 

інноваційно активних підприємств, адже саме вони забезпечують 

основу формування конкурентоспроможності національної 

економіки у світовому економічному просторі. Саме інноваційна 

стратегія забезпечує довготривалу перспективу високих темпів 

економічного розвитку країни,  а також є однією з головних 

складових умов модернізації та забезпечення успішного 

функціонування господарства [1]. 

Одним з важливих показників, що характеризує рівень 

інноваційності економіки, є глобальний інноваційний індекс 

(Global Innovation Index). В рейтингу країн світу за глобальним 

інноваційним індексом Україна має значно слабші позиції у 
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