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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прийняття Україною стратегії інноваційного розвит�

ку поставило головне завдання — стійке забезпечення

інвестиціями інноваційних процесів національної еконо�

міки. Інвестиційні можливості фінансових установ об�

межуються дефіцитом привабливих фінансових інстру�

ментів для довгострокового розміщення фінансових ре�

сурсів. Нерозвиненість ринків загального інвестування,

страхування життя, недержавної пенсійної системи та

довірчого управління не дозволяє повною мірою залу�

чати заощадження домашніх господарств до інвести�

ційного процесу. Цьому також заважає відсутність дієвих

механізмів податкового стимулювання інвестиційної

активності громадян, недоліки та проблеми в чинному

законодавстві. Все це визначає необхідність пошуку й

активізації використання нових фінансових інструментів

інвестиційної діяльності вітчизняними банками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
У формування теоретико�методологічної бази дос�

лідження інвестиційної банківської діяльності та роз�

в'язання практичних питань вагомий внесок зроблено

представниками зарубіжних економічних шкіл, зокре�

ма Г. Александером, Р. Брейлі, Дж. Бейлі, Г. Маркові�

цем, М. Міллером, Ф. Модильяні, М. Портером, Р. Сол�

лоу, Дж. Фрідманом, У. Шарпом, а також російськими

— І. Балабановим, С. Биліняком, Н. Дороніною, Л. Кра�

савіною, В. Колесніковим, О. Лаврушиним, Я. Миркіним,

В. Міловідовим, Б. Рубцовим, В. Усоскіним та ін. Фун�

даментальними напрацюваннями щодо інвестиційної

банківської діяльності з урахуванням особливостей ста�

новлення та розвитку вітчизняної банківської системи є

доробки знаних учених А. Мороза, А. Пересади, М. Сав�

лука, Б. Луціва. Питанням ефективності діяльності

банків на інвестиційному ринку приділяється значна ува�

га в роботах О. Васюренка, Т. Васильєвої, О. Вовчак,

С. Козьменка, А. Кузнєцової, С. Лєонова, В. Міщенка,

Т. Майорової, Б. Пшика, Т. Смовженко, Н. Шелудько та

ін. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень

і публікацій, присвячених проблемам забезпечення на�
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ціональної економіки інвестиційними ресурсами за до�

помогою інструментів довгострокового кредитування,

питанню посередницької діяльності комерційних банків

на ринку цінних паперів приділена недостатня увага.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних і

методичних підходів щодо понятійного апарату та дос�

лідженні практики посередницької інвестиційної діяль�

ності вітчизняних банків на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У країнах з розвиненою ринковою економікою інвес�

тиційна діяльність є успішним напрямом банківського

бізнесу, темпи розвитку якого значно прискорились під

впливом процесів інтеграції національних фінансових

ринків і глобалізації. З появою на ринку нових фінансо�

вих структур — глобальних інвестиційних банків як по�

середників у залученні компаніями фінансових ресурсів

через ринок цінних паперів, визначився новий від діяль�

ності — інвестиційна банківська діяльність. Аналіз по�

зицій зарубіжних і вітчизняних науковців показав, що,

незважаючи на широку теорію та практику, поняття

"інвестиційна банківська діяльність" трактується нео�

днозначно та має дискусійний характер. Так, у ЗУ "Про

інвестиційну діяльність" надано визначення: "інвестиц�

ійна діяльність — це процес вкладення певних ресурсів

тепер і отримання доходів у майбутньому", в ЗУ "Про

банки і банківську діяльність" зазначено: "банківська

діяльність — залучення у вклади грошових коштів

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених

коштів від свого імені, на власних умовах та на власний

ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізич�

них і юридичних осіб". Тобто поєднання двох категорій

в понятті "інвестиційна банківська діяльність" не визна�

чає її повної сутності, тобто при акцентуванні уваги на

вкладення ресурсів відсутня чітка визначеність сфери

вкладення. Це зумовило виникнення різноманіття трак�

тувань цього поняття. В широкому сенсі як розміщення

ресурсів за усіма напрямами, у вузькому — відповідно

до зарубіжної практики інвестиційного банкінгу. В рам�

ках нашого дослідження під інвестиційною банківською
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діяльністю будемо розуміти на�

дання фінансових, консульта�

ційних, організаційних, інфор�

маційних послуг на ринку цінних

паперів щодо організації випус�

ку, розміщення, підтримки

ліквідності цінних паперів, про�

ведення угод злиття і погли�

нань, сек'юритизації, вибору ва�

ріантів корпоративного фінан�

сування, створенню нових

фінансових продуктів.

На розвиток інвестиційної

банківської діяльності впливають: стабільність розвит�

ку економіки, наявність розвинутого ринку цінних па�

перів, ефективна кредитна система, рівень інвестицій�

ної активності, підвищення рівня капіталізації корпора�

тивного сектора та попит на довгострокові ресурси знач�

ного обсягу, обмежені можливості банківського секто�

ра щодо забезпечення виробничого сектору залучени�

ми ресурсами в значному обсязі, попит на зменшення

вартості позикового фінансування та спрощення систе�

ми оформлення угод, упровадження системи ризик�ме�

неджменту, потреба у висококваліфікованих кадрах,

розвиток практики інвестиційно�банківського посеред�

ництва.

Фінансова криза показала слабкість американської

концепції незалежного інвестиційного банку та підтвер�

дила стійкість консервативної європейської моделі уні�

версального банку. Не дивлячись на те, що банківська

система України побудована на принципах консерватив�

ної європейської моделі універсального банку, яка має

достатній набір інвестиційних фінансових інструментів,

для українських банків інвестування поки ще не стало

одним з основних видів діяльності. Свідченням цього є

структура кредитно�інвестиційного портфеля (КІП) ук�

раїнських банків (табл.1), який станом на 01.09.2011 р.

збільшився до 658109.05 млн грн. проти 431976,42 млн

грн. у 2008 р. Доля цінних паперів у КІП поступово

збільшується та становить 11% (72423,03 млн грн.) про�

ти 5% (24781,64 млн грн.) порівняно з 2008 р., що вка�

зує на поступову активізацію інвестиційної діяльності

вітчизняних банків.

На сьогодні традиційні кредитні та фондові інстру�

менти інвестування є вже недостатніми для забезпечен�

ня ресурсами запуску довгострокових інноваційних про�

ектів. Банки все більш чутливі до конкуренції на ринку

традиційних банківських продуктів і послуг, волатиль�

ності процентної маржі між депозитними та кредитни�

ми операціями. Вони відчувають попит на інвестиційні

послуги та зміщення акценту з процентних доходів на

комісійні. Ці чинники зумовлюють необхідність новацій

через упровадження нових інституцій для розширення

інфраструктурної підтримки інвестування, нових про�

дуктів і послуг інвестиційного банкінгу.

Інвестиційна діяльність визначається інфраструкту�

рою, що її забезпечує. Зокрема, в межах універсально�

го банку через розширення інвестиційного блоку за ра�

хунок створення в його структурі інвестиційних підроз�

ділів або консолідації компаній у рамках фінансової

групи. Наприклад, ОТП Капітал входить до групи ком�

паній OTP Group разом з компанією ОТП Банк. Значний

синергетичний ефект дають стратегічні альянси (холдин�

ги та синдикати), де консолідація банків та інвестицій�

них компаній забезпечує розширення присутності на

міжнародних і національних ринках, збільшення капі�

талу та клієнтської бази, зростання прибутків через об�

'єднання пакетів банківських та інвестиційних продуктів

і послуг, підвищення якості тощо. Ефективною для Ук�

раїни, на наш погляд, може бути нова інституція — спец�

іалізований інвестиційний банк, який об'єднує універ�

сальність з предметно�галузевою та предметно�про�

блемною спеціалізацією. Банки цього типу спеціалізу�

ються на здійсненні портфельних і реальних інвестицій

на комісійній основі або за власні засоби шляхом про�

ведення операцій з цінними паперами (випуск, розмі�

щення, придбання), довгостроковому кредитуванні ок�

ремих інвестиційних проектів, емісійно�засновницькій

діяльності підприємств, а також наданні своїм клієнтам

супутніх інвестиційних послуг [1]. Спеціалізовані інвес�

тиційні банки за масштабом акумуляції засобів і реалі�

зації інвестиційних проектів можуть бути загальнонаці�

ональні, галузеві, корпоративні; за правом власності —

державні та приватні. Позитивний досвід створення

спеціалізованих інвестиційних банків мають країни Цен�

тральної та Східної Європи, Росія, Казахстан.

З метою сприяння розвитку інноваційної діяльності

через надання банківських послуг і продуктів підпри�

ємствам, які займаються інноваційною діяльністю, в Ук�

раїні був створений недержавний банк "Український

банк реконструкції і розвитку", згідно з Постановою

Кабінету Міністрів України №655 від 05.05.2003 р. Як

приватні спеціалізовані інвестиційні банки себе позиці�

онують АБ "Перший інвестиційний банк", комерційний

промислово�інвестиційний банк "Промінвестбанк", ВАТ

"Акціонерно�комерційний кредитно�інвестиційний

банк", АБ "Національні інвестиції", акціонерний комер�

ційний інноваційний банк "Укрсиббанк" та ін.

Традиційно інвестиційний банкінг включає комплекс

послуг: андерайтинг, злиття і поглинання, довірче управ�

ління фінансовими активами, брокерські послуги, інве�

стиційний консалтинг. Практика більшості вітчизняних

банків показала, що комплекс інвестиційних послуг

включає організацію випуску та розміщення облігацій,

депозитарій і консультаційні послуги. Найбільш повний

комплекс інвестиційних послуг спостерігається в бан�

ках, які спираються на компетенції своїх акціонерів —

великі зарубіжні інвестиційні структури. Лідерами на

інвестиційному ринку України є ІНГ�банк Україна (Гол�

ландія), ОТП�банк (Угорщина), Індексбанк (Агриколь

банк Франції), Укрсиббанк, Райфайзен Банк Аваль (Ав�
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 658109.05 100  44801.49 530319.71 140120.50 72423.03 
  106570.84 16.19 5763.29 97115.12 23446.50 498.62 

  65303.26 9.92 2858.37 48382.51 4132.37 17281.83 
  57285.13 8.70 800.77 50643.22 1007.60 13493.65 

  28562.01 4.34 364.70 28227.82 2847.68 2280.40 
 28483.20 4.33 2388.90 26906.55 983.59 1166.31 

Таблиця 1. Структура кредитно�інвестиційного портфелю
українських банків (топ�5) станом на 01.09.2011 р. (млн грн.)

Джерело: http://bank�ua.com/statistics/
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стрія), Альфа�банк (Росія), ВТБ�банк (Росія). Аналіз

інвестиційних послуг, які ними пропонуються, дозволив

виділити наступну структуризацію:

— послуги на ринку цінних паперів з фіксованою

прибутковістю (торговельні операції, фінансування та

кредитування під забезпечення цінними паперами, бор�

гові програми, організація первинних розміщень, похідні

інструменти);

— послуги на ринку акцій (біржові та позабіржові

операції, хеджування, опціони й опціонні стратегії, опе�

рації з депозитарними розписками, структуровані фінан�

сові продукти та ін.);

— корпоративне фінансування (стратегічне кон�

сультування, приватне та публічне розміщення акцій,

включаючи IPO, консалтинг і проведення угод злиття і

поглинання, боргові інструменти);

— операції на міжнародному валютному ринку (кон�

версійні й арбітражні операції);

— депозитарні послуги.

Новим інструментом для залучення інвестицій в ук�

раїнську економіку стали інститути спільного інвесту�

вання (ІСІ), а новою інституцією — компанії управління

активами (КУА). Серед причин, які сприяли їх появі, слід

зазначити: необхідність пропозиції нових видів ліквідних

фінансових інструментів фондового ринку; потреба в

новому суб'єкті фінансового ринку, який вирішував би

проблему подвійного оподаткування; низька прибут�

ковість банківських вкладів, що вже не задовольняє

вимоги приватних інвесторів — VIP�клієнтів банків; не�

обхідність залучення дрібних інвесторів, які в сукупності

володіють значними фінансовими ресурсами, але не ма�

ють можливості вигідних вкладень в цінні папери, які от�

римують великі портфельні інвестори; прагнення інвес�

тора знизити витрати та ризики. Враховуючи ці обста�

вини, в 2001 р. був ухвалений ЗУ "Про інститути спільно�

го інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні

фонди)". У 2003 р. ДКЦПФР були затверджені порядок

розміщення, звернення та викупу цінних паперів ІСІ, а

також вимоги до узгодження

Порядку надання УАІБ Про�

хання компаніям з управління

активами (КУА) для реєст�

рації регламенту пайового

інвестиційного фонду в

ДКЦПФР. У рамках заходів

Загальнодержавної програми

адаптації законодавства Ук�

раїни до законодавства ЄС,

ДКЦПФР розроблено Зако�

нопроект "Про Фонд гаранту�

вання інвестицій на фондово�

му ринку", який в серпні 2011

р. схвалений КМ України. Як�

існа розробка нормативної

бази забезпечила його до�

сить швидке прийняття, що є

свідченням зацікавленості в

розвитку українського фон�

дового ринку та в появі нових

фінансових посередників,

принципи та механізм яких

вже давно відомі для західно�

го інвестора, а також цілком зрозумілі та прийнятні для

вітчизняного.

Усе це стало імпульсом для відкриття нових інвес�

тиційних структур банками, страховими компаніями та

торговцями цінними паперами. За станом на 3.11.2011 р.

в Україні створено 975 пайових і корпоративних інвес�

тиційних фондів (табл.2). Серед багатьох видів ІСІ для

України найбільш перспективними вважаються пайові

інвестиційні фонди (ПІФ) і венчурні інвестиційні фонди

(табл.3). ПІФи як найбільш проста форма ІСІ сприяють

перетворенню заощаджень в інвестиції. Венчурні інвес�

тиційні фонди, працюючи виключно із засобами юри�

дичних осіб, дозволяють забезпечити довгострокови�

ми інвестиціями підприємства інноваційного, новаторсь�

кого напряму, перспективні проекти, зростаючий бізнес.

Вітчизняні банки також створюють власні ІСІ на пра�

вах юридичної особи, що дозволяє залучити через фон�

ди фінансові ресурси, які, на відміну від банківських

депозитів, не резервуються і, отже, можуть бути вико�

ристані ефективніше.

Наприклад, АТ "Компанія управління активами —

Адміністратор пенсійних фондів "УкрСиб Ессет Мене�

джмент" створена в 2003 р. в рамках фінансової корпо�

рації "Укрсиббанк", що є частиною фінансової групи

BNP PARIBAS Group, лідера міжнародного ринку бан�

ківських і фінансових послуг. КУА "УкрСиб Ессет Ме�

неджмент" управляє 11 різними за типом інвестиційни�

ми фондами. Загальна вартість чистих активів (ВЧА)

станом на 3.11.2011 р. складає 102 777 858,48 грн.

ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль" засновано в жовтні

2007 р., власником якої є ВАТ "Райффайзен Банк

Аваль". З 2008 р. компанія здійснює професійну

діяльність на фондовому ринку — по управлінню акти�

вами інституціональних інвесторів (страхових компаній

та пенсійних фондів), а також приватних клієнтів. КУА

"Райффайзен Аваль" управляє 11 фондами, вартість

чистих активів яких на 3.11.2011 р. — 41 866 108,42 грн.

Фінансовий ринок України пройшов перший етап
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    2228,24 2235,08 0,31 

Таблиця 2. Ренкінг інвестиційних фондів (топ�10) за дохідністю за
період з 31.12.10 р. по 31.10.11 р.

Джерело: http://investfunds.ua/asset�management/funds

Д — диверсифікований; В — відкритий, П — пайовий; І — інтервальний; З — закритий;

Н — недиверсифікований; К — корпоративні.
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формування ІСІ — розробку

нормативно�законодавчої бази

та методичного забезпечення

формування і функціонування

різних типів фондів, проведення

емісії, залучення інвесторів.

Узагальнення функціонуючих

українських інвестиційних

фондів з точки зору цільового

призначення та структури їх ак�

тивів надано в табл. 4.

Подальший розвиток ІСІ

припускає систематизацію

структури активів існуючих інве�

стиційних фондів, розширення

списку категорій фондів з ура�

хуванням складу та структури

активів за результатами глибо�

кого вивчення успішної практи�

ки зарубіжних країн, розширен�

ня зони дії фондів з урахуванням

галузевої сегментації.

Досить перспективним, на

наш погляд, є створення таких категорій фондів, як кре�

дитний, іпотечний, фондів, рентний, хедж�фонд. Наприк�

лад, кредитний закритий ПІФ може використовуватися для

фінансування проектів і видачі позик, купівлі прав вимоги

за кредитними договорами у банків, реструктуризації за�

боргованості та поліпшення фінансових показників уста�

нов. До складу активів кредитних фондів можуть входити:

грошові кошти на рахунках і у вкладах, боргові інструмен�

ти, грошові вимоги за кредитними договорами або дого�

ворами позики, майно, інструменти хеджування ризиків

зміни процентних ставок (ф'ючерси й опціони на процентні

ставки). Основними перевагами кредитних фондів для

банків є: відсутність додаткових обмежень за виданими

кредитами та позиками; відсутність необхідності ство�

рювати резерви за виданими кредитами; поліпшення фі�

нансових показників; можливість обміну кредитних порт�

фелів (у т.ч. "проблемних") на цінні папери (паї фонду).

Для недержавних пенсійних

фондів (НПФ) кредитні фон�

ди можуть бути цікаві при

інвестуванні в реальний сек�

тор, що дозволить отримати

вищу прибутковість при мак�

симально повному контролі

всіх ризиків.

Окрім вкладення в акції

й облігації, фінансові інвес�

тиції припускають вкладення

коштів у похідні фінансові

інструменти (деривативи),

які включають ф'ючерсні та

форвардні контракти, опціо�

ни, контракти на різницю,

свопи. Сутність цих інстру�

ментів достатньо повно роз�

крито Дж. Маршаллом [2],

А. Б. Фельдманом [3], О. М.

Сохацькою [4] та іншими

дослідниками.

Строковий ринок — сектор фондового ринку Ук�

раїни, на сьогодні він вважається молодим та який швид�

ко розвивається. Природа його відмінностей пояснюєть�

ся початковою стадією розвитку, що визначає порівня�

но нижчий рівень ліквідності, а також коротшу торго�

вельну сесію. Концептуальні положення, необхідний

комплекс першочергових заходів щодо формування та

розвитку українського ф'ючерсного ринку сформульо�

вані О.М. Сохацькою [5]. Ринок ф'ючерсів відкрився в

травні 2010 р. Основними торговельними інструмента�

ми секції строкового ринку Української біржі є розра�

хунковий ф'ючерс на індекс UX (індекс Української

біржі). Це найбільш ліквідний інструмент українського

фондового ринку. Обсяг торгів на строковому ринку Ук�

раїнської біржі за жовтень 2011 р. склав 1 630 403 445

грн. (1 186 436 контрактів), а кількість угод збільшилась

на 23,35% та досягла значення 140 37 [6]. У перспек�
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Таблиця 3. Ренкінг інвестиційних фондів (топ�10) за обсягом
залучених ресурсів за період з 31.12.10 р. по 31.10.11 р.

Джерело: http://investfunds.ua/asset�management/funds
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* з розрахунком біржового індексу.
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тиві передбачається впровадження торгів ф'ючерсними

контрактами на різні базові активи (золото, нафта, цінні

папери, валюти, товарні активи). У квітні 2011 р. на Ук�

раїнській біржі почалися торги опціоном на ф'ючерс на

індекс українських акцій. Запуск опціону дозволяє от�

римати синергетичний ефект — обороти за опціоном

збільшують обсяг також і за ф'ючерсом, та за спотовим

ринком. Із упровадженням опціону з'явилася можливість

для проведення арбітражних операцій. Для банків стро�

кові інструменти (біржові та позабіржові) є ефективним

інструментом хеджування фінансових ризиків [7]. Для

ІСІ купівля ф'ючерсів і опціонів для хеджування ризиків

стане можливою після внесення змін до ЗУ "Про інсти�

тути спільного інвестування".

Іншим інвестиційним продуктом є своп. На українсь�

кому ринку фінансових інструментів на сьогодні пред�

ставлені тільки кредитно�дефолтні та валютні свопи. З

30 травня 2011 р. набула чинності Постанова НБУ №111

від 13 квітня 2011 р., згідно з якою банки можуть про�

водити валютні операції на умовах своп [8]. Цією По�

становою НБУ підтвердив виконання зобов'язань перед

МВФ з лібералізації валютного регулювання та приве�

дення українського валютного ринку у відповідність з

практикою розвинених країн. Потенційними кандидата�

ми на запуск ринку валютних контрактів є ПФТС і Ук�

раїнська біржа. Ця ініціатива має позитив тому, що по�

тенційні можливості цього фінансового інструменту

дозволять: підтримувати належний рівень ліквідності

банків; максимально вигідно працювати з клієнтами та

між банками; покращити механізми страхування валют�

них ризиків; поліпшити прогнозованість валютного кур�

су в середньостроковій перспективі, що стимулювати�

ме зовнішні запозичення, а значить і приплив іноземно�

го капіталу в країну. Тобто можна очікувати підвищен�

ня обсягу операцій на валютному ринку, скорочення

спреду між кредитними та депозитними ставками, акти�

візацію кредитної діяльності банків. Подальша адапта�

ція свопів і формування довіри до цього фінансового

інструменту припускають проведення наступних заходів:

внесення змін до валютного законодавства та коригу�

вання нормативних актів; створення механізмів захисту

від валютних ризиків при своп�операціях; аналіз робо�

ти цих інструментів на зарубіжних фінансових ринках;

формування списку продуктів своп з урахуванням особ�

ливостей українського фінансового ринку; визначення

рівня впливу податкових органів на підприємства, що

проводять своп�операції, і оптимізація цих стосунків;

підвищення рівня знань учасників фінансового ринку

відносно похідних фінансових інструментів.

У сегменті роздрібних інвестиційних послуг украї�

нськими банками пропонуються комплексні програми з

інвестиційними продуктами, послуги формування інди�

відуальних інвестиційних рішень, наприклад, у рамках

послуги private banking (комплексне брокерське обслу�

говування на ринку цінних паперів, відкриття та веден�

ня рахунків в цінних паперах, аналітичне обслуговуван�

ня) і довірчого управління активами через інвестиційні

фонди. Привабливість інвестиційних фондів відносно

інших стратегій інвестування полягає в прибутковості,

мінімізації ризиків, гнучкості, захищеності прав.

Принципово нові інвестиційні банківські послуги

дозволяють розвивати сучасні інформаційно�комуні�

каційні технології — проведення розрахунків у реаль�

ному часі, моніторинг ринку цінних паперів або фінан�

сового стану емітента, клірингові, дилерські та бро�

керські послуги тощо. Все більшої популярності набу�

ває в Україні інтернет�трейдинг, забезпечуючи клієнтам

доступ для здійснення угод купівлі/продажу цінних па�

перів на "Українській Біржі" та ПФТС. За відсутності на

ринку спеціалізованих ІС банки адаптують існуючі ско�

рингові та клієнтоорієнтовані ІС, наприклад CRM. Но�

вовведенням є власні розробки банків — комплексні

системи інтернет�трейдингу, які поєднують повний

спектр брокерських послуг і депозитарій.

ВИСНОВКИ
Національна банківська система має потужний по�

тенціал активізації інвестиційної діяльності. Інвестицій�

на банківська діяльність є новою, привабливою, але і

досить складною сферою, яка повинна стати стратегіч�

ним напрямом розвитку українських банків. Цей вид

банківської діяльності відповідає принципам інноватив�

ності, підтвердженням чого є формування нових ринків,

інституцій, інструментів, продуктів і послуг. Подальші

зусилля відносно розвитку інвестиційної банківської

діяльності, на нашу думку, повинні бути спрямовані на

вдосконалення національного законодавства та норма�

тивно�правового регулювання, розширення спектра

інструментів, оптимальних відносно прибутковості,

ліквідності та ризику з урахуванням особливостей ук�

раїнського фінансового ринку, відновлення довіри до

цінних паперів і банківської системи в цілому, підготов�

ку фахівців інвестиційного банкингу, формування сприй�

няття інноваційних фінансових інструментів.
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