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інвестицій.– Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит/ Інститут регіональних
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У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження діяльності
комерційних банків у сфері фінансового інвестування, що полягало в
теоретичному узагальненні механізмів цієї діяльності та вирішенні науковопрактичного завдання підвищення ефективності фінансових інвестицій
комерційних банків. Проведено аналіз наявних теоретичних концепцій
"інвестицій" загалом і "банківських фінансових інвестицій" зокрема, на основі
чого сформовано власну класифікацію банківських фінансових інвестицій.
Проведено аналіз моделей організації інвестиційної діяльності банків на
ринку цінних паперів, розкрито особливості функціонування універсальних і
спеціалізованих банків, досліджено їхні переваги і недоліки. Виявлено основні
важелі забезпечення ефективності банків у сфері фінансових інвестицій,
насамперед у площині вибору між дохідністю і ризиком. На основі емпіричного
дослідження продемонстровано можливості застосування на українському
фондовому ринку класичних підходів із використанням математичного та
модельного інструментарію для підвищення ефективності портфельних
інвестицій. Досліджено діяльність українських комерційних банків на ринку
цінних паперів, розкрито особливості структури і динаміки операцій банків з
окремим фінансовими інструментами. Запропоновано низку заходів,
спрямованих на підвищення ефективності діяльності комерційних банків у
сфері фінансових інвестицій як з боку керівництва комерційних банків, так і з
боку органів державного регулювання.
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