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РЕФЕРАТ

Ефективна організація кредитної діяльності є важливою для банківської

системи України, оскільки кредитні вкладення є найбільшою частиною активів

банків і головним джерелом формування їх прибутку. 

Кредитування  відіграє  важливу  роль  для  підприємств  у  процесі

розширеного виробництва шляхом поповнення оборотних активів підприємства

для забезпечення відтворення позаоборотних активів чи для задоволення інших

господарських потреб, що в свою чергу призводить до прискорення оборотності

капіталу  та  більш  швидкого  отримання  прибутку  підприємствами,  а  також

доходів Державним бюджетом у вигляді податків.

Таким чином, визначення ефективності кредитного портфеля та розробка

дієвих  механізмів  управління  кредитно-інвестиційним  портфелем  банку  на

основі економічних та організаційних заходів на сьогоднішній день є одним із

актуальних завдань банківських установ України.

Об’єктом  дослідження  є  публічне  акціонерне  товариство  комерційний

банк «ПриватБанк».

Метою  роботи  є  узагальнення  теоретичних  та  практичних  основ

формування  та  управління  кредитно-інвестиційним  портфелем  на  прикладі

ПАТ КБ «ПриватБанк»;. 

Одержані результати можуть бути використані при вдосконаленні процесу

управління ризиком кредитно-інвестиційного портфеля комерційного банку.
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