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СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ В
КОНТЕКСТІ ІРО
Обгрунтовано доцільність виходу українських компанійемітентів на іноземні фондові ринки
для залучення інвестиційного капіталу. Розкрито особливості функціонування міжнародних
фондових ринків на сучасному етапі, виявлено бар'єри, що перешкоджають для ефективного
розвитку розміщення акцій на фондових ринках.
The expediency of an exit of the Ukrainian companies — emitters on the foreign share markets is
proved with the purpose of attraction of the investment capital. The main features of functioning of
the international stock markets on the modern stage are analyesd by author, also in this paper
discovered the barriers preventing stockmarket development and make public placement.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основним завданням фондового ринку на даному
етапі трансформації економіки України має бути мобі*
лізація тимчасово вільних коштів населення та госпо*
дарюючих суб'єктів, перерозподіл цих коштів у ті сек*
тори економіки, що потребують додаткового фінансу*
вання для подальшого розвитку. Проблема теоретично*
го обгрунтування щодо первинного публічного розмі*
щення акцій українськими компаніями є надзвичайно
актуальною, новою і достатньо не дослідженою вітчиз*
няною вченою економічною наукою. Фондовий ринок
є невід'ємним та важливим елементом фінансової сис*
теми ринкової економіки. Становлення ефективного та
дієвого фондового ринку є важливим етапом завершен*
ня трансформації вітчизняної економіки. Вивчення мож*
ливостей та організації первинного публічного розмі*
щення акцій, що є економічно обгрунтованим, дає змо*
гу мінімізувати фінансові втрати і ризики та збільшити
привабливість цієї пропозиції для потенційних інвес*
торів.

ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ З ДАНОЇ
ТЕМАТИКИ

економічній літературі. Так, теоретичні підходи до ана*
лізу цього явища розроблені у працях Ф. Корнеллі,
П. Фернандес, Дж. Аркебауера, Д. Червітца, Ш. Корві*
на, П. Спіндта, М. Бреннана, Дж. Франкса, Ц. Казерера,
Д. Шірека, П. Гулькин, С. Гвардіна, В. Шипов, Т. Гринь,
О. Нагієвич та інших вчених*економістів. Серед вітчиз*
няних вчених проблема розміщення українськими емі*
тентами цінних паперів на міжнародних ринках капіта*
лу сьогодні набуває все більшої актуальності у міру того,
як інтенсивно починають розвиватися дані процеси.
Метою дослідження є виявлення особливостей фун*
кціонування фондового ринку на сучасному етапі, ви*
явлення чинників, які впливають на вибір торговельно*
го майданчика під час первинного розміщення цінних
паперів, та розкриття переваг і недоліків фондових бірж,
які доступні для вітчизняних емітентів, в умовах пошуку
нових джерел фінансування суб'єктами господарюван*
ня; розробка рекомендацій, спрямованих на стимулю*
вання розвитку фондового ринку, та вирішення завдань
щодо залучення інвестиційних ресурсів до реального
сектора економіки через операції ІРО.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Процедурі виходу підприємств на фондовий ринок
Успішне проведення ІРО багато в чому залежить від
присвячена певна кількість наукових праць у світовій правильного вибору фондової біржі. Як правило, на
вибір емітентом торговельного
Таблиця 1. Витрати на здійснення первинного розміщення акцій на майданчика впливають такі фак*
міжнародних фондових біржах
тори, як розмір розміщення,
цільова база інвесторів, критич*
Alternative
ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɚ
Deutsche Boerse
ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ
Investments
ɮɨɧɞɨɜɚ ɛɿɪɠɚ
на маса ліквідності, законодав*
ɚɤɰɿɣ ɞɨ ɥɿɫɬɢɧɝɭ, ɬɢɫ. ɞɨɥ.
Market
ство, витрати, історичний досвід
Ɋɟɝɿɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɛɨɪɢ
7,8
6,5
1,95-7,15
тощо. Для української компанії
Ɋɿɱɧɿ ɡɛɨɪɢ ɛɿɪɠɿ
7,8
3,5
6,0-9,75
проведення IPO на західному
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
750,0
300,0
300,0
ринку автоматично означає, що
Ȼɪɨɤɟɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
65,0
830,6
310,0
316,9
ȼɫɶɨɝɨ
банки будуть кредитувати ком*
панію дешевше і на великі суми.
Складено автором на основі джерел: [1].
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Таблиця 2. Характеристики торгівельних площадок, де
здійснюють розміщення українські підприємства

атському регіоні — це Шан*
хайська фондова біржа, Гонкон*
гська фондова біржа, Токійська
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
AIM
ȼɎȻ
DBG
фондова біржа. Проте з усіх ва*
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɥɿɫɬɢɧɝɭ
1550
290
7835
ріантів українські компанії виби*
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɥɿɫɬɢɧɝɭ
247
11
6738
рають переважно Альтернатив*
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɦɥɪɞ ɞɨɥ.
150
230
1400
ний торговельний майданчик
Ɉɛɨɪɨɬ ɡɚ ɞɨɛɭ, ɦɥɧ ɞɨɥ.
110
305
1200
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɝɨɞ ɡɚ ɞɨɛɭ
4500
41014
72800
Лондонської фондової біржі
(AIM LSE), Лондонську фондо*
Складено автором на основі джерел: [2].
ву біржу, Варшавську фондову
Адже банки тепер будуть враховувати не заставну ціну біржу та Франкфуртську фондову біржу. Можна про*
будинків і устаткування, а в цілому вартість бізнесу. На гнозувати, що ця тенденція буде збережена, адже пе*
практиці в заставу може братися навіть пакет акцій — є релічені вище фондові торговельні майданчики мають
гарантія, що їх можна буде продати. Розробка стратегії низку переваг. Українські компанії переважно здійсню*
виходу компанії на зовнішній ринок починається ще за* ють ІРО на європейських торговельних майданчиках,
довго до прийняття рішення про розміщення.
цьому сприяють такі чинники, як відстань країни, де зна*
Успішне функціонування фондового ринку вимагає ходиться біржа, умови лістингу та міжнародне інвести*
існування цілого ряду різноманітних інституцій. Зокре* ціно*привабливе середовище біржі. Характеристика
ма, для реалізації зазначених цілей, необхідна наявність торговельних майданчиків, де здійснюють первинне
наступних передумов: свобода переміщення капіталу, розміщення акцій українські підприємства, показана в
забезпечення ліквідності цінних паперів, наявність роз* табл. 2.
винутої інфраструктури фондового ринку, чітка специ*
Успішне проведення ІРО багато в чому залежить від
фікація прав власності, інформаційна прозорість рин* правильного вибору фондового торговельного майдан*
ку, макроекономічна стабільність, високий рівень дові* чика. На вибір емітентом торговельного майданчика
ри до держави, її інституцій, а також між суб'єктами гос* впливають такі фактори, як розмір розміщення, цільо*
подарювання, що уможливлює деперсоніфікований ва база інвесторів, ліквідність, нормативно*законодав*
обмін. Наявність зазначених передумов у поєднанні з ча база регулювання, витрати, які має здійснити компа*
ефективним фондовим ринком формують привабливий нія, історичний досвід, що представлено в табл. 3.
та сприятливий інвестиційний клімат, який забезпечує
Первинне розміщення цінних паперів можливо, влас*
надходження в економіку додаткових фінансових ре* не, як на Лондонській біржі, так і на площадці в складі
сурсів.
структури біржі, призначеного для менших компаній, —
Компанія обов'язково має включати в своєму роз* AІM. Практично всі великі біржі вимагають проведення
витку такий елемент як проведення ІРО. Якщо компанія трирічного аудиту. Винятком є AІМ: там досить подати
на початку свого розвитку запланує зайняти лідируючі перевірену аудиторами річну фінансову звітність (про*
позиції на ринку, вона прагне до виходу на світовий ри* тягом першого півріччя), а за перші три місяці півріччя
нок в якості активного учасника, стратегія компанії має — звітність без аудиторського висновку. У числі пере*
включати такий етап, як ІРО. Конкуренція на світових ваг альтернативного ринку — відсутність вимоги до
ринках настільки велика, що лише використання всьо* кількості цінних паперів, які є в обігу, і до мінімальної
го спектра фінансових ресурсів дає можливість на капіталізації. Крім того, AIM не наполягає на вільному
рівних конкурувати з світовими гравцями. Акції украї* обігу (free*float) в обсязі щонайменше 25% акцій ком*
нських компаній котируються тільки на таких європейсь* панії, як цього вимагає LSE [5].
ких біржах, як Лондонська фондова біржа та АІМ
Для українських підприємств, які бажають здійсни*
(Alternative Investment Market *Ринок Альтернативних ти розміщення акцій на зарубіжних майданчиках, існує
Інвестицій Лондонської фондової біржі), Варшавська великий вибір фондових бірж. Але, як показує практи*
фондова біржа (ВФБ) та Deutsche
Boerse. Вихід компанії на міжна* Таблиця 3. Основні критерії вибору торговельного майданчика
родні торговельні майданчики пе*
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
редбачає низку витрат та відпо*
ɜɢɛɨɪɭ
Ɋɨɡɦɿɪ
Ɋɨɡɦɿɪ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɜɢɛɿɪ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ-ɟɦɿɬɟɧɬɚ. ɑɢɦ ɜɢɳɢɣ
відність підприємства до жорстких
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ
ɨɛɫɹɝ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ,
ɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
вимог європейського законодав*
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ
ства. Дослідження виходу на
ɮɨɧɞɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɚɛɨ
міжнародні фондові ринки потре*
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɦɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.
бує аналізу витрат на здійснення ɐɿɥɶɨɜɚ ɛɚɡɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
первинного розміщення акцій, що ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
Ʌɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ
ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ,
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɤɟɬ ɚɤɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ-ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɽ ɥɿɤɜɿɞɧɢɦ, ɳɨ
більш детально показано в табл. 1.
ɜɚɠɥɢɜɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɪɠ ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ.
Перелік місць для IPO дуже ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ- ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
широкий, так, у Європі це біржі ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɟɦɿɬɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ
"Deutsche Boerse", "Euronext", ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɟɦɿɬɟɧɬɿɜ.
ȼɢɯɿɞ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɮɨɧɞɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ
торговельні майданчики у Вар* ȼɢɬɪɚɬɢ
ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɟɦɿɫɿʀ.
шаві, Москві, у Америці — це Нью* ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɇɚɩɪɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɛɿɪɠ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ), ʀɯ
Йоркські фондові торгівельні май* ɞɨɫɜɿɞ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ.
данчики NYSE, Nasdaq, у Азі*
Складено автором на основі джерел: [3; 4].
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Таблиця 4. Вимоги до компаній для виходу на Лондонську
фондову біржу

Умови та вимоги до лістингу для
компаній на Варшавській фон*
довій біржі наведено у табл. 5.
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɛɿɪɠɚ
ɪɢɧɨɤ
Однією з найпривабливіших
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ
бірж за співвідношенням вимог,
ɜɢɦɨɝɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ Ʌɨɧɞɨɧɫɶɤɨʀ
вартості та термінів розміщення
(UKLA)
ɮɨɧɞɨɜɨʀ ɛɿɪɠɿ
до можливого обсягу залучен*
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɧɟ
--ɦɟɧɲ ɧɿɠ 25% ɚɤɰɿɣ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛɿɝɭ ɧɚ
ня коштів вважають Франкфур*
ɿɧɲɢɯ ɛɿɪɠɚɯ
тську. Сьогодні ця біржа визна*
ɉɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ
на однією з найбільш інновацій*
ɧɨɪɚɦɚɦ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
них у світі, оскільки пропонує
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ ɡɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
інвесторам новітні рішення для
ɤɨɦɩɚɧɿɸ, ɛɟɧɟɮɿɰɿɚɪɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ,
ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ
ефективного розвитку їх діяль*
ɨɛɫɹɝ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɪɢɡɢɤɢ, ɨɩɢɫ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɨɦɩɚɧɿɸ
ності. Біржа підтримує зв'язки з
ɛɿɡɧɟɫɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɩɥɚɧɿɜ ɳɨɞɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɨɳɨ.
інвесторами з усього світу, при
цьому їх кількість зростає з кож*
Джерело: [6].
ним роком. Проте на ній наразі
Таблиця 5. Вимоги до компаній для виходу на відбулося лише одне українське розміщення — деве*
лоперської компанії ТММ. Характеристика вимог для
Варшавську фондову біржу
виходу на Франкфуртську фондову біржу показана в
Ɉɛɨɪɨɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
5 ɦɥɧ ɽɜɪɨ
табл. 6.
ɑɚɫɬɤɚ ɚɤɰɿɣ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛɿɝɭ, %
2,5
Виходячи з мети переважної більшості вітчизняних
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɇɿ
підприємств під час виходу на іноземний фондовий май*
Ɋɿɱɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ
Ɍɚɤ
Ɍɟɪɦɿɧ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
1 ɪɿɤ
данчик — залучення достатньої кількості коштів та до*
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɥɿɫɬɢɧɝɭ
сягнення високої ліквідності акцій — доцільно обирати
ȼɢɯɿɞ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɢɩɭɫɤɭ
Ɍɚɤ
Франкфуртську фондову біржу. Такий вибір зумовлю*
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬ-ɦɟɣɤɟɪɚ
Ɍɚɤ
ють такі переваги Франкфуртської фондової біржі:
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɫɬɢɧɝɭ
16 ɬɢɫ.ɽɜɪɨ
— найбільша фондова біржа за показниками вируч*
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, % 5-10
ки,
прибутку
і ринкової капіталізації у світовому масш*
Складено автором на основі джерел: [7].
табі;
ка, найбільш популярним фондовим майданчиком за об*
— єдина вертикально інтегрована біржа, що про*
сягами торгів акціями іноземних підприємств є Лон* понує усі види систем послуг, потрібних лістинговим
донська фондова біржа (табл. 4).
компаніям та інвесторам: ринок цінних паперів — ри*
Вимоги до компаній, що виходять на AIM, не такі нок деривативів — система кліринга і розрахунків —
жорстокі. Саме на ньому розміщувалися більшість ук* індекси;
раїнських емітентів. За оцінками експертів, підготовка
— оператор системи xetra — однієї з найбільш
розміщення на ЛФБ на 30—40% дешевша, ніж у Нью* ліквідних електронних торгових систем на світовому
Йорку, також за географічним розташуванням Лондон ринку касових угод, в якій задіяно понад 650 учасників,
знаходиться ближче, ніж Нью*Йорк чи Гонконг. Лондон включаючи 270 міжнародних банків і 4 500 трейдерів і
також є світовим фінансовим центром, і йому притаманні яка посідає перше місце в Європі за концентрацією
ті самі стандарти корпоративного управління, культура ліквідності: щоденно в системі xetra® здійснюється
і професіоналізм учасників. Варшавська фондова біржа понад 1 200 000 торговельних угод; оператор системи
є однією з найбільших у Центральній та Східній Європі. Xetra.
— центральне по*
Таблиця 6. Процедура допуску і лістингу акцій на Франкфуртській
ложення у фінансово*
фондовій біржі
му центрі Франкфурта
ȼɫɬɭɩɧɢɣ ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɉɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɣ ɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɋɬɚɧɞɪɚɬ
— місті Європейського
ȼɢɦɨɝɢ
(ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɬɨɪɝɿɜ)
(ɥɿɫɬɢɧɝ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ)
Центрального Банку;
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
1 ɪɿɤ
3 ɪɨɤɢ
дев'ять представниць*
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ких офісів у Європі:
Ɉɛɫɹɝ ɟɦɿɫɿʀ
ȼɢɦɨɝɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ 1,25 ɦɥɧ
Берліні, Франкфурті,
ɽɜɪɨ.
Ліссабоні, Лондоні,
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɟɦɿɫɿʀ
10 000 ɚɤɰɿɣ
Люксембурзі, Мадриді,
ɉɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɟɦɿɫɿʀ
ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɟɦɿɫɿʀ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɣ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
Парижі, Врескхамі,
(ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ)
ɨɪɝɚɧɨɦ BaFin (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Цюріху та чотири офі*
/ɋɩɪɨɳɟɧɢɣ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ
ɧɚɝɥɹɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ)
(ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ)
си у Азії, США [10].
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ
ɍɱɚɫɧɢɤ ɬɨɪɝɿɜ ɧɚ
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɿ ɛɚɧɤ
Здійснення ІРО ук*
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɨɪɝɿɜ Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬɫɤɿɣ ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɛɿɪɠɿ
раїнськими компанія*
(FWB)
ми та структуру залу*
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɍɱɚɫɧɢɤ ɬɨɪɝɿɜ ɧɚ
Ȼɿɪɠɚ ɿ ɛɚɧɤ
чення коштів на міжна*
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ
Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬɫɤɿɣ ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɛɿɪɠɿ
ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ
(FWB)
родних торгівельних
площадках показано
Складено автором на основі джерел: [8].
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Рис. 1. Структура залучених коштів
українськими компаніями через ІРО
на міжнародних фондових площадках,
% (млн дол. США)
Джерело: складено самостійно автором на основі узагаль*
нення опрацьованого матеріалу [9].

на рис. 1.
Український початок використання ІРО поклав 2005
рік, коли чотири підприємства вишли на альтернатив*
ний майданчик Лондонської фондової біржі (АІМ LSE),
тепер кількість компаній виросла до 20 і сфери діяль*
ності різноманітні, від нерухомості, металевих компаній
до агропромислових. Цінні папери попадають на біржу
не автоматично і не всі з цінних паперів можуть бути туди
допущенні. Для того, щоб цінні папери будь*якого емі*
тента були допущені до котирування на біржі, він пови*
нен виконати умови біржі та пройти так звану процеду*
ру лістингу. Лістинг — це сукупність процедур з вклю*
чення цінних паперів в один з котирувальних списків
фондової біржі й здійснення контролю за відповідністю
цінних паперів емітента й самого емітента умовам і ви*
могам, установленим фондовою біржею [10].
Існує три основних способи, за допомогою яких ком*
панія може здійснити лістинг цінних паперів. Вибір конк*
ретного способу залежить від сфери діяльності компанії,
структури акціонерів і розміру необхідних коштів [11]:
— публічна пропозиція. Призначений консультант
(Nomіnated advіsor, або Nomad) запропонує цінні папе*
ри компанії приватним або інституціональним інвесто*
рам. На пропоновані цінні папери нерідко проводиться
підписка (андеррайтинг) — фінансові організації погод*
жуються відповідно до умов підписки за комісію прид*
бати цінні папери. Цей спосіб найдорожчий і разом з
тим оптимальний для залучення великих фінансових
коштів і підвищення ліквідності цінних паперів компанії.
Публічний характер пропозиції також відіграє позитив*
ну роль у підвищенні репутації компанії;
— розміщення цінних паперів. Призначений кон*
сультант запропонує цінні папери компанії заздалегідь
певній групі великих інституціональних інвесторів. Це
дозволить компанії залучити фінансування з меншими
витратами й більшою можливістю вибору потенційних
акціонерів, хоча обмежена кількість акціонерів може
привести до меншої ліквідності цінних паперів компанії;
— знайомство. Вдавшись до цього способу, компа*
нія виходить на біржу без залучення фінансування, що
є найпростішим і дешевим методом одержання лістин*
гу. Надійність інвестицій у компанії, акції яких "оберта*
ються" на біржах, значно підвищується для всіх кате*
горій інвесторів та призводить до покращення іміджу

компанії, що в відображається на ліквідності її цінних
паперів.
Для прийняття рішення про те, на якому майданчи*
ку здійснити розміщення, необхідно зважити всі пози*
тивні та негативні вимоги до емітентів на відповідних
фондових біржах і порівняти з тими цілями і завдання*
ми, які ставить перед собою підприємство в процесі
здійснення ІРО. Здійснюючи первинне розміщення акцій
на міжнародних торговельних площадках, перед ком*
панією є певні вимоги до акціонерного капіталу, а та*
кож до фінансових показників, які підприємство*емітент
повинне мати.

ВИСНОВКИ
Досліджено та проаналізовано сутність кожного з
міжнародних фондовох майданчиків при проведенні ІРО
українськими компаніями. Інтеграція українських ком*
паній у світову економіку дозволяє активно використо*
вувати різні інструменти для залучення фінансових ре*
сурсів. Посилення діяльності підприємств щодо виходу
на міжнародні ринки пов'язана з успішним здійсненням
публічного розміщення багатьма українськими емітен*
тами, а саме досягнення ефективності ІРО зумовлена
зокрема і можливостями кожного конкретного торго*
вельного майданчика, де оптимальність розміщення
досягається за рахунок мінімізації витрат та максимі*
зації віддачі від продажу акцій підприємства багатьом
інвесторам. Інтеграція вітчизняних підприємств у світо*
ву економіку дозволяє активно використовувати різні
інструменти для залучення фінансування, посилення
діяльності підприємств щодо виходу на міжнародні рин*
ки пов'язана з успішним здійсненням публічного розмі*
щення українськими емітентами та досягнення ефектив*
ності ІРО зумовлена і можливостями кожного конкрет*
ного торговельного майданчика.
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