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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних

положень та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення стратегічного

і  тактичного  управління   портфелем  цінних  паперів  банку.   На  підставі

проведеного  аналітичного  дослідження  щодо  ефективності  портфелю цінних

паперів банку розроблено заходи щодо його оптимізації. .

В  результаті  дослідження  обґрунтовано  необхідність  формування

стратегічного  портфеля  цінних  паперів  банку,  запропоновано  алгоритм  такої

процедури. Визначено модель оцінки ризику портфеля цінних паперів.

Ключові  слова: портфель  цінних  паперів,  акції,  облігації,  інвестор,

дохідність портфеля, ризик портфеля.

The master's thesis is devoted to the research of theoretical positions and the

substantiation  of  practical  directions  of  improvement  of  strategic  and  tactical

management  of  the  portfolio  of  securities  of  the  bank.  Based  on  the  conducted

analytical  research on the efficiency of  the Bank's  portfolio,  measures have been

developed to optimize it. .

The research substantiates the necessity of forming a strategic portfolio of the

bank's securities, and proposes an algorithm for such a procedure. The model of risk

assessment of the portfolio of securities is determined.

Key  words: portfolio  of  securities,  stocks,  bonds,  investor,  portfolio  yield,

portfolio risk.


