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ВСТУП
Інвестиційна політика банків є однією з головних

напрямів діяльності українських банків. Після кредит-
них операцій саме інвестиційна діяльність займає друге
місце по прибутковості банківських операцій. Розвиток
українського фондового ринку спричиняє зростання
зацікавленості українських банків в інвестування в цінні
папери, проведення спекулятивних операцій, придбан-
ня високодохідних підприємств через купівлю акцій, цим
самим розширюється портфель цінних паперів, робить-
ся він більш ліквідним та диверсифікованим.

ПОСТАНОВКОЮ ЗАДАЧІ
Аналіз банківських інвестицій за останні роки, про-

ведення порівняння в змінах інвестиційної політики
банків порівняно з докризовою політикою та сьогоден-
ням.

РЕЗУЛЬТАТ
Одним з важливих питань економіки країни є фінан-

сові інвестиції, це стосується не тільки інвестування за-
кордону в Україну, але й інвестування всередині краї-
ни. Інвестиції є одним з рушійних сил економіки. Завдя-
ки інвестиціям можуть розвиватися потужності підпри-
ємств, відкриватися нові заводи, створюватись робочі
місця та як наслідок збільшуватись ВВП країни. Зрос-
тають соціальні стандарти, рівень життя населення краї-
ни, покращуються медичне обслуговування та інше.
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Інвестиційно-приваблива країна на сьогодні — це
країна зі стабільною економікою, законодавством
внутрішнім, яке сприяє приходу інвесторів на ринки,
законодавство, яке однакове для всіх, та всіма дотри-
мується. Податкова система є прозорою та зрозумілою,
відсоткові ставки дозволяють інвесторам дійсно отри-
мувати чималі прибутки, а своїми податками, які спла-
чуються в державний бюджет, підтримувати рівень краї-
ни на достатньому рівні.

Україна на сьогодні робить все можливе для збіль-
шення інвестиційних потоків в Україну, українські під-
приємства.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку
України прямих іноземних інвестицій (акціонерного ка-
піталу) в Україні на 31 грудня 2011 року становив 49,4
млрд дол. США і збільшився порівняно з обсягами на 1
січня 1996 року в 55,0 рази та склав 1084 доларів в роз-
рахунку на одну особу (табл. 1).

У країнах з розвиненою ринковою економікою
інвестиційна діяльність є успішним напрямом банкі-
вського бізнесу, темпи розвитку якого значно приско-
рились під впливом процесів інтеграції національних
фінансових ринків і глобалізації. Саме поняття "інве-
стиційна банківська діяльність" трактується зарубіж-
ними та вітчизняними науковцями неоднозначно. Так,
у Законі України "Про інвестиційну діяльність" нада-
но таке визначення: "інвестиційна діяльність — про-
цес вкладення певних ресурсів тепер і отримання до-
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ходів у майбутньому", в Законі України "Про банки
та банківську діяльність" зазначено: "банківська
діяльність — залучення у вклади грошових коштів
фізичних та юридичних осіб та розміщення зазначе-
них коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик, відкриття і ведення банківських ра-
хунків фізичних і юридичних осіб". Тобто поєднання
двох категорій у понятті "інвестиційна банківська
діяльність" не вичерпує його, тобто при акцентуван-
ня уваги на вкладення ресурсів відсутнє чітке розу-
міння сфери вкладення.

 На сьогодні українські банки активно використову-
ють гроші вкладників на кредитування економіки. Але
не потрібно забувати про інвестиційну діяльність банків
через вкладення на фондовому ринку.

Аналізуючи таблицю 2, ми можемо бачимо зміну
кількості банків протягом останніх чотирьох років та
збільшення кількості банків, що мають частку інозем-
ного капіталу у своєму статутному капіталі. Також ба-
чимо, що в цьому році за 6 місяців виключено з Дер-
жавного реєстру банків 24 банка.

Капітал банків порівняно з початком 2012 року зріс
на 2,5% та станом на 01.07.2012 року становить 164,7
млрд грн. Сплачений зареєстрований статутний капі-
тал порівняно з початком 2012 року зріс на 4,23%
банків та станом на 01.07.2012 року становить 179,5
млрд грн. Статутний капітал банку є складовою влас-
ного капіталу банку, завдяки якому банк може прово-

дити кредитно-інвестиційну ді-
яльність.

Взаємозв'язок власного капі-
талу з кредитно-інвестиційним по-
тенціалом банків полягає в тому,
що власний капітал виступає
фінансовою основою будь-якої
господарської діяльності, зокре-
ма і здійснення банківських по-

слуг. Власний капітал банку забезпечує реальні умови
для створення та подальшого нарощування ресурсної
бази за рахунок підвищення обсягів депозитів фізичних
і юридичних осіб, а також емісії цінних паперів та їх роз-
міщення на внутрішньому й особливо зовнішньому фон-
довому ринку. Поступове зростання власного капіталу
суттєво збільшує кредитно-інвестиційні можливості бан-
ку, дає змогу здійснювати більш масштабні кредитні й
інвестиційні операції.

Частиною фінансового потенціалу банку є його зо-
бов'язання або залучені, запозичені кошти. Взаємо-
зв'язок зобов'язань банків з кредитно-інвестиційним по-
тенціалом полягає в тому, що в сукупності залучені та
позикові кошти виступають матеріальною основою кре-
дитно-інвестиційної діяльності. Тобто за рахунок залу-
чених і позикових коштів банки формують кредитно-
інвестиційні ресурси, які і використовують при креди-
туванні й інвестуванні.

Зобов'язання банків включають кошти на поточ-
них рахунках клієнтів, депозити фізичних і юридич-
них осіб та позики на фінансовому ринку. Сума зобо-
в'язань дає змогу сформувати необхідні кредитно-
інвестиційні ресурси, які можуть використовуватися
для здійснення кредитування й інвестування. Посту-
пове зростання зобов'язань банків збільшує кредит-
но інвестиційний потенціал, дає можливість здійсню-
вати масштабні кредитні й інвестиційні операції. На
відміну від власного капіталу, зобов'язання банків ма-

ють практично прямий
взаємозв'язок з кредитно
інвестиційним потенціа-
лом. Тобто якщо зобов'я-
зання банків зростають на
1%, то кредитно-інвести-
ційний потенціал може
збільшитись на 0,7–0,8%,
що пов'язано зі структу-
рою банківських зобов'я-
зань. Якщо банківські зо-
бов'язання на 90% склада-
ють депозити фізичних і
юридичних осіб та кошти,
що залучаються на фінан-
совому ринку, то ресурсна
база, яка формує кредит-
но-інвестиційний потен-
ціал, може дорівнювати
0,7—0,85, тоб-то 70—
85%.

Відповідно, чим більше
зобов'язань банку, особ-
ливо у вигляді залучених і
запозичених коштів, тим

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Прямі іноземні інвестиції 
Україну 

16 890,0 21 607,3 29 542,7 35 616,4 40 026,8 49 362,3 

Прямі інвестиції з регіонів 
України з економіку країн 
світу 

219,5 243,3 6 196,6 6 203,1 6 223,3 6 898,0 

 

Таблиця 1. Динаміка інвестицій у 2006—2011 роках

(в млн дол. США)

Джерело: зовнішні інвестиції [Електронний ресурс] — http://ukrstat.gov.ua

Таблиця 2. Динаміка змін кількості банків в України

Джерело: http://www.bank.gov.ua 

з/п Назва показника 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.07.2012 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кількість банків 
за реєстром 

198 198 197 194 198 176 

2. Виключено з 
Державного 
реєстру банків з 
початку року  

1 7 6 6 0 24 

3. Кількість 
банків, що 
знаходиться у 
стадії ліквідації 

19 13 14 18 21 23 

4. Кількість 
банків, що 
мають ліцензію 
НБУ на 
здійснення 
банківських 
операцій 

175 184 182 176 176 176* 

4.1 з них: з 
іноземним 
капіталом 

47 53 51 55 53 55 

5. Частка 
іноземного 
капіталу у 
статутному 
капіталі банків, % 

35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 41.2 
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більше банк має можливості
за рахунок визначених на-
прямів підвищити обсяги
формуванні кредитно-інвес-
тиційного потенціалу. При
зменшення обсягів зобов'я-
зань, особливо депозитів
фізичних та юридичних осіб,
облігаційних позик,  між-
банківських кредитів фактич-
но обсяги кредитно-інвестиц-
ійного потенціалу зменшу-
ються. Однак необхідно вра-
ховувати, що безконтрольне
збільшення зобов'язань бан-
ку може призвести до наступ-
них подій: а) обсяги кредит-
но-інвестиційного ресурсів
можуть суттєво перевищити
можливості банку щодо їх ефективного розміщення
при здійсненні активних операцій; б) зростання об-
сягів зобов'язань збільшують ризик неможливості
банку виконувати ці зобов'язання перед кредитором;
в) необгрунтоване зростання зобов'язань призводить
до втрати довіри з боку клієнтів, що може спровоку-
вати паніку, особливо серед фізичних осіб, які будуть
намагатися вилучити свої кошти із цього конкретно-
го банку; г) зростання зобов'язань банку з метою
підвищити свій кредитно-інвестиційний потенціал зму-
шує їх збільшувати власний капітал через встановлен-
ня НБУ вимоги до обсягів регуляторного власного ка-
піталу; д) збільшення обсягів зобов'язань банків зму-
шує на вимогу НБУ збільшувати власні резерви за зо-
бов'язаннями, що відволікає значну суму залучених і
запозичених котів від можливості їх використовува-
ти в якості кредитно-інвестиційного ресурсу; е) зрос-
тання обсягів зобов'язань банків потребує наявності
клієнтів для здійснення поточного чи інвестиційного
кредитування або наявності таких цінних паперів на
фондовому ринку, вкладення в які може забезпечити
відповідний рівень прибутковості, ліквід-
ності, надійності. За відсутності таких клі-
єнтів чи цінних паперів на фондовому ринку
доцільність значного зростання зобов'язань
банків зменшується аж до припинення зобо-
в'язань.

Згідно з даними таблиці 3, можна зро-
бити наступний висновок: населення знову
почало довіряти банкам та нести кошти на
строкові депозити. Кошти суб'єктів госпо-
дарювання зменшились у період економіч-
ної кризи, але вже сьогодні сума, яку ми
бачимо в таблиці, перевищує ту суму, яка
була ще до кризи. Загальні активи банків
поступово зростають, і основна частина в
них складає саме кредитні операції. Станом
на 01.07.2012 року доходи перевищують
витрати банків, хоча попередні три роки
засвідчують протилежне, тобто сьогодні ми
можемо бачити, що банківська система
"приходит в себя" після великого потрясі-
ння.

Тепер проаналізуємо структуру дохідної та витрат-
ної частини банків, дана інформація міститься у таблиці
4.

Як бачимо, дохідна частина банків має невеликі
відхилення з року в рік, найбільші зміни відбулися в 2010
році, і дохідна частина впала до 136,85 млрд грн. Ос-
новну нішу в дохідній частині займають процентні до-
ходи, але і комісійні доходи збільшуються з року в рік
(цьому сприяв розвиток розрахуноко-касового обслу-
говування та посередницької діяльності, наприклад бро-
керська).

 Структура загальних активів банків станом на
01.07.2012 року становила:

— готівкові кошти, банківські метали та кошти в
Національному банку України — 4,2%;

— кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках — 5,9%;

— кредитні операції — 66,5%;
— вкладення в цінні папери — 8,3%;
— дебіторська заборгованість — 5,1%;
— основні засоби та нематеріальні активи —

4,5%;

 
01.01.2008 
млрд грн. 

01.01.2009 
млрд грн. 

01.01.2010 
млрд грн. 

01.01.2011 
млрд грн. 

01.01.2012 
млрд грн. 

01.07.2012 
млрд грн. 

кошти фізичних 
осіб 

204,2 206,0 210,1 270,7 306,2 337,9 

строкові кошти 168,4. 154,0 155,3 206,6 237,4 258,3 
кошти на 
вимогу 

35,9 51,9 155,3 64,1 68,8 79,6 

кошти суб’єктів 
господарювання 

132,4 111,8. 115,2 144,0 186,2 173,9 

міжбанківські 
кредити та 
депозити 

   172,8 166,5 164,4 

Загальні активи 619,0 
(81,8% 
складають 
кредитні 
операції) 

989,9. 
(75,4% 
складають 
кредитні 
операції) 

1001,9. 
(74,6%-
складають 
кредитні 
операції) 

1 090,1  1 211,54  1 251,7 
 

Доходи 68,18 131,45 143,1 136,85 142,78 71,78 
Витрати банків 61,57 159,09 171,1 149,88 150,49 70,22 
 

Таблиця 3. Структуру коштів банків

 Джерело: http://www.bank.gov.ua

 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.07.2012 
Доходи 143,1 136,85 142,78 71,78 
процентні доходи 111,28 113,33 113,35 56,9 
комісійні доходи 14,84 15,27 18,48 9,85 
результат від 
торговельних операцій 

2,86 2,21 3,99 1,4 

інші операційні доходи 1,84 5,34 5,73 2,71 
інші доходи 0,545 0,498 0,622 0,438 
повернення списаних 
активів 

0,76 195,23 0,612 0,493 

     
Витрати банків 171,1 149,88 150,49 70,22 
процентні витрати 61,42 61,41 59,51 31,58 
комісійні витрати 2,69 2,66 3,08 1,51 
інші операційні витрати 7,38 10,71 15,86 8,03 
загальні адміністративні 
витрати 

24,71 29,06 34,33 17,63 

відрахування в резерви 64 46,17 36,51 11,57 
податок на прибуток -1,44 -0,129 1,21 -0,91 
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 
(ЗБИТОК) 

-27,64 -13,026 -7,71 1,56 

 

Таблиця 4. Структуру дохідної та витратної частини

банків

Джерело: http://www.bank.gov.ua
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— нараховані доходи до отримання — 4,4%;
— інші активи — 1,1 [1].
Проводячи узагальнений аналіз поданих даних, ми

можемо зробити загальний висновок, що починаючи з
2009 року, банківська система починає "оживати" та
здійснювати інвестиції в сучасну економіку України, яка
того так потребує.

Банки займаються кредитуванням як фізичних осіб
та юридичних, але й вливанням коштів в український
фондовий ринок. Так, починаючи з 2008 року, нерези-
денти почали виходити з українського фондового рин-
ку, банки обережно почали заходити в нього. Так, ми
бачимо, що на фондовій біржі ПФТС банки є активни-
ми учасниками при укладанні угод з ОВДП. Банківсь-
ка система є основним кредитором економіки. Обсяги
фондового ринку залежать від зміни кредитної став-
ки: у разі її зменшення зменшується ринок акцій. Ха-
рактерно, що у 2008—2009 роках кредитний ринок
практично вдвічі перевищував ринок корпоративних
цінних паперах.

За період з 2004 по 2008 рік обсяги кредитно-інве-
стиційного портфеля банків мали загальну тенденцію
до постійного зростання. У 2008 році в порівняння з
2004 роком обсяги кредитно-інвестиційного портфе-
ля зросли на 69,03%, або на 60,8 млрд грн. Ще більше
зростання кредитно-інвестиційного портфеля можли-
во спостерігати в 2006 році у порівнянні з 2005 ро-
ком. Проте максимум зростання кредитно-інвестиц-
ійної діяльності вітчизняних банків за період, що дос-
ліджується, припадає на 2007 рік, коли темпи зрос-
тання кредитно-інвестиційного портфеля досягли
82,87% до 2006 року. Однак у другій половині 2008
року банки країни вже не збільшували обсяги надан-
ня кредитів та вкладення коштів у цінні папери. Для
більшості банків головною проблемою стає забезпе-
чити повернення кредитних коштів та відсотків за на-
даними кредитами. Кредитно-інвестиційна діяльність
з жовтня 2008 року фактично припиняється, а кредит-
но-інвестиційні можливості банків значно скорочу-
ються внаслідок втрати всіма банками країни необхі-
дного рівня ліквідності.  Кредитно-інвестиційна
діяльність фактично зменшується до нульової
відмітки за період з вересня до листопада 2008 року
[2].

Зменшення кредитно-інвестиційної діяльності є на-
слідком масштабної втрати вітчизняними банками сво-
го кредитно-інвестиційного потенціалу. Зменшення кре-
дитно-інвестиційного потенціалу банків було пов'язане
з такими проблемами:

1) у зв'язку з фі-
нансово-економіч-
ною кризою банки
втратили можливість
залучати та позичати
необхідні фінансові
ресурси, що суттєво
скоротило ресурсну
базу для кредитно-
інвестиційної діяль-
ності;

2) обсяги влас-
ного капіталу, зок-

рема статутного капіталу і резервів, не відповідали рів-
ню кредитно-інвестиційної діяльності. Тобто банки на-
багато перевищили обсяги наданих кредитів і здійсне-
них інвестицій, аніж це дозволяли розміри власного ка-
піталу та сформовані резерви для покриття непередба-
чених ризиків;

3) в останні півтора року українські банки органі-
зували кредитний бум за рахунок надання великої
суми кредитів та позик фізичним та юридичним осо-
бам, не враховуючи реальні фінансові можливості
своїх клієнтів, наявності заставного майна, його адек-
ватну фінансово-економічну оцінку відносно суму на-
даних кредитів, стан та перспективи розвитку вітчиз-
няної економіки, вплив світової економіки на украї-
нський ринок;

4) значний відтік коштів з депозитних рахунків
фізичних і юридичних осіб через паніку, яка виникла на
фінансовому ринку країни внаслідок неможливості
банків самостійно вирішити питання про задоволення
вимог своїх вкладників щодо повернення сум депозитів
та забезпечення порозуміння з ними;

5) втрати можливості з боку частини позичальників
своєчасного повернення кредитів та відсотків за кори-
стування кредитними ресурсами;

6) втрати реальної можливості реалізовувати цінні
папери через велике падіння фондового ринку, знеці-
нення більшості цінних паперів;

7) масштабне знецінення української валюти до го-
ловних світових валют, зокрема долару та євро, по-
гіршило умови для повернення кредитів і сплати за
ними відсотків з боку позичальників, а також зменши-
ло рівень капіталізації банків у зв'язку з тим, що нор-
ми регулятивного капіталу, які встановлені НБУ, виз-
начені в євро, а банки формують власний капітал в
гривнях.

Під час аналізу кредитно-інвестиційного порт-
феля банку мною було виявлено, що починаючи з
2009 року, кредитно-інвестиційний портфель бан-
ку постійно зменшувався, це було спричинено змен-
шенням активності клієнтів банків щодо отриман-
ня кредитів. Клієнти налякані високими кредитни-
ми ставками банків, населення не впевнене в наступ-
ному дні, банки активно підключали колекторів для
отримання грошей по простроченим платежам — це
все разом спричинило появу несприятливого кліма-
ту по продажі такого завжди популярного продук-
ту, як "кредит". Так, ми можемо бачити, що з року в рік
сума по кредитах, що надається фізичним особам,
зменшується. Найбільше кредитів видали в 2008 році,

Таблиця 5. Кредитно-інвестиційний портфель банків

Джерело: http://aub.org.ua

рік 
КІП 

(млн грн.) 

в тому числі 

Міжбан-
ківські 

кредити 
(млн грн.) 

Резерв під 
заборговані
сть банків 
(млн грн.) 

Кредити 
юридичним 

особам  
(млн грн.) 

Кредити 
фізичним 

особам  
(млн грн.) 

Резерв під 
кредити та 

заборгованість 
клієнтів  

(млн грн.) 

Цінні 
папери 

(млн грн.) 

01.07.2012 602 959,5 52 778,91 991,63 473 579,9 113 238,6 95 321,12 59 674,76 
01.01.2012 604 191,6 50 728,49 1 594,18 482 662,7 124 211,1 107 981,11 56 164,61 
01.01.2011 613 285,1 46 866,16 1 736,52 476 181,4 144 121,5 115 844,74 63 697,31 
01.01.2010 635 422 37 566,28  347 806,8 214 850,4  35 198,61 
01.01.2009  759 686 47 430,67  409 467,7 264 210,3  38 577,28 
01.01.2008  462 149,1 51 081,09  236 063,2 149 212,8  25 792 



Інвестиції: практика та досвід № 2/2013102

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

сума становить 264 210,3 млн
грн., а станом на 01.07.2012
року сума становить 113 238,6
млн грн., що в 2,3 менше.

Кредити надані юридичним
особам мають незначні коливан-
ня, найбільше кредитів було нада-
но в 2008 році в сумі 409 467,7 млн
грн., станом же на 01.07.2012 кре-
дитів надано на суму 473 579,9
млн грн.

Резерви, що сформовані по
кредитам, з року в рік зменшува-
лись, по міжбанківським кредитам
станом на 01.07.2012 року майже
в два рази порівняно з 2010 ро-
ком, та на сьогодні становлять 52
778,91 млн грн. А резерви під кре-
дити та заборгованість клієнтів
зменшились на 17%, та становить
95 321,12 млн грн.

Аналізуючи портфель цінних
паперів банків, ми можемо бачи-
ти з року в рік його зростання, це
свідчить про зміну політики
банків, раніше, до настання кри-
зи, основною сферою діяльності
банків були розрахунко-клірин-
гові операції, депозити та кредити. На сьогодні, з роз-
витком фондового ринку, прийняттям закону України
про "Акціонерний капітал", де прописано про не-
обхідність знаходження цінних паперів акціонерних
компаній в лістингу на фондових біржах, все більше
банків заходять на фондовий ринок починають інвесту-
вати саме через придбання цінних паперів. Портфель
цінних паперів зростає, капіталізація фондового ринку
теж.

Зацікавленість комерційних банків у здійсненні
інвестицій на фондовому ринку пов'язана з кількома
аспектами. По-перше, вкладення в цінні папери є аль-
тернативою розміщення фінансових ресурсів у пози-
чи у разі недостатнього попиту на банківські кредити
та призводить до мінімізації ризиків діяльності банк-
івської установи. По-друге, для комерційних банків
цінні папери є формою збереження їхніх активів за
способами захисту залучених фінансових ресурсів
клієнтів від інфляційного знецінення. По-третє, роз-
міщення банківських ресурсів у високодохідних
цінних паперах забезпечує підвищення прибутковості
операцій банку в цілому. Водночас вкладення в ко-
роткострокові фондові цінності підвищують лік-
відність банку.

У 2007 році портфель цінних паперів банків стано-
вив 25 792 млн грн., а вже станом на 01.07.2012 стано-
вив 59 674,76 млн грн., що більше ніж в два рази. Найб-
ільший портфель становив у банках в 2010 році — 63
697,31 млн грн., це було спричинено зростанням коти-
рувань на фоновому ринку, вливанням капіталу та інши-
ми факторами. Банки намагаються диверсифікувати
свої вкладення.

У період з 2007 року по 01.04.2012 року цінні папе-
ри у портфелі банку на продаж збільшилися в сім разів,

так в 2007 році портфель банку до погашення становив
9 914 865 тис. грн., а вже на 01.04.2012 року становив
69 167 029 тис. грн., на дану динаміку не вплинула навіть
економічна криза. Особливо великий стрибок був у 2009
та 2010 роках (табл. 6).

Торговий портфель банку протягом 2008 та 2009
років зменшувався, це спричинено падінням котиру-
вань на українських біржових ринках, оскільки ЦП,
що знаходяться у портфелі банку, є в лістингу на
біржах, тому різке падіння на фондовому ринку впли-
нуло на вартість торгового портфелю банків у ціло-
му. Так у 2008 році торговий портфель впав на 20%
порівняно з 2007 роком, а в 2009 році цей портфель
зменшився в два рази та становив 2 791 599 тис. грн.
Різкий стрибок котирувань на фондовому ринку та пе-
реорієнтація банків спричинило зростання даного
портфеля і вже на кінець 2010 року портфель стано-
вив 7 623 980 тис. грн., та до 01.04.2012 року він тільки
зростав.

Портфель банку до погашення до кінця 2010 року
зростав, це було викликано економічною кризою, бан-
ки шукали більш надійні інструменти вкладання коштів,
що спричинило збільшення попиту на державні цінні
папери (ОВДП), банки стабільно отримували по них
відсотки та могли ще й завдяки придбаним ОВДП сфор-
мувати менші резерви, а це так на той час було необхід-
но банкам, оскільки просто "заморожувати" вільні кош-
ти було на той час зовсім не в інтересах банків, та на
кінець 2010 року портфель банків до погашення стано-
вив 14 109 216 тис. грн., а в 2007 році становив 787 286
грн., що в 18 разів менше, порівняно з 2010 роком. Фон-
довий ринок починає оживати, в 2011 та 2012 роках
зменшується портфель банку на продаж, банки зміню-
ють курс на більш мобільний, вкладання коштів за для

 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.04.2012 
Цінні папери у 
портфелі банку 
на продаж 

9 914 865 10 433 193 27 705 190 61 969 187 65 703 245 69 167 029 

ЦП у 
торговому 
портфелі банку 

7 028 755 5 611 020 2 791 599 7 623 980 11 687 553 14 944 968 

ЦП у портфелі 
банку до 
погашення 

787 286 846 729 8 078 702 14 109 216 9 748 496 6 896 651 

Інвестиції в 
асоційовані та 
дочірні 
компанії 

1 237 362 1 498 250 1 284 977 1 576 749 1 931 729 1 895 368 

Інвестиційна 
нерухомість 

  1 309 805 4 214 937 7 504 250 7 740 577 

Знецінені ЦП у 
портфелі банку 
на продаж 

265 680 381 226 -1 369 105 -119 696 -167 487 76 77 

Знецінені ЦП у 
портфелі банку 
до погашення 

20 232 8 958 -192 812 -21 196 15 406 -4 493 

Результат від 
продажу ЦП з 
портфеля 
банку на 
продаж 

  97 198 466 975 387 590 163 407 

Результат від 
продажу ЦП з 
торгового 
портфеля 
банку  

2 896 450 11 523 234 -1 022 601 308 936 267 129 132 751 

 

Таблиця 6. Портфель цінних паперів банків 2007—2011 роки
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спекуляцій та інших інвестицій. Станом на 01.04.2012
року портфель банку до погашення становить 6 896 651
тис. грн.

Інвестиції в асоційовані компанії не зазнали таких
значних стрибків, як інші три портфелі банків. З року
в рік він то збільшувався, то зменшувався, так порівня-
но з 2007 роком в 2011 році даний портфель зріс у
1,6 разів.

Більш активно почали зростати інвестиції в неру-
хомість, що було спричинено пожвавленням на буді-
вельному ринку. Порівняно з 2009 роком, в 2011 році
інвестиції в нерухомість збільшились у 5,7 разів, та ста-
новили 7 504 250 тис. грн.

Щонайменш один раз на місяць банки повинні ба-
лансову вартість цінних паперів, що знаходяться у їхній
власності, приводити до ринкової, тобто брати котиру-
вання з бірж та порівнювати, робити уцінку чи до оцінку
цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку. Ве-
лика уцінка була в портфелі банку на продаж у 2009 році
та становила — 1 369 105 тис. грн., а в попередньому
році була дооцінка на 381 226 тис. грн. Поступово ри-
нок стабілізувався, відповідно уцінка була не такою ви-
сокою, але все одно вона боляче вдарила по банкам і
спричинила формування додаткових резервів в НБУ. Ту
саму ситуацію ми бачили і в оцінюванні вартості цінних
паперів у портфелі банку до погашення, у 2007 році була
дооцінка на 20 232 тис. грн., а вже в 2009 уцінка на суму
— 192 812 тис. грн.

Банки все ще є одними з найбільших учасників
фондового ринку, у них є ресурси, які акумулюються
в банках завдяки депозитам та дохідним частинам
банків. Так, у 2007 та 2008 роках були неймовірні
стрибки по торговому портфелю, так, результат від
продажу цінних паперів з цього портфелю зріс май-
же в шість разів та становив на кінець 2008 року 11
523 234 тис. грн., але вже в 2009 року впав — 1 022
601 тис. грн., банки, що здійснювали продаж цінних
паперів, які були придбані ще до кризи, несли шалені
збитки. У 2010 році купівля-продаж цінних паперів у
торговому портфелі банку почала працювати в при-
буток, становила 308 936 тис. грн., а на кінець 2011
року становила 267 129 тис. грн.

Результат від продажу цінних паперів з портфелю
банку на продаж з 2009 року по сьогодення знаходить-
ся в прибутку, великий стрибок був у 2010 році, де при-
буток зріс майже в п'ять разів та становив 499 975 тис.
грн., порівняно з 2009 роком — 97 198 тис грн.

Портфель цінних паперів банків за п'ять років заз-
навав змін, але вже сьогодні ми бачимо позитивну ди-
наміку, що може нам слугувати гарним сигналом роз-
витку економіки країни.

З метою сприяння розвитку інновації діяльності че-
рез надання банківських послуг і продуктів підприєм-
ствам, які займаються інноваційною діяльністю, в Ук-
раїні був створений недержавний банк "Український
банк реконструкції та розвитку", згідно з постановою
Кабінета Міністрів України №655 від 05.05.2003 р. Як
приватні спеціалізовані інвестиційний банки себе і по-
зиціонуються ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", Пуб-
лічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк", АТ "Банк "Національні
інвестиції", ПАТ "УкрСибБанк" та інші.

Лідерами інвестиційного ринку України є ІНГ-банк
України (Голландія), ОТП-банк (Угорщина), Індекс-банк,
Агриколь-банк (Франція), Райфайзен Банк Аваль (Ав-
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 ІРО, консалтинг і проведення угод злиття і
поглинання, боргові інструменти);

— операції на міжнародному валютному ринку (кон-
версійні й арбітражні операції);

— депозитарні послуги.
Вітчизняні банки створюють власні ІСІ на правах

юридичної особи, що дозволяє залучити через фонди
фінансові ресурси, які, на відміну від банківських депо-
зитів, не резервуються і отже можуть бути використані
ефективніше.

Наприклад, АТ "Компанія управління активами —
Адміністратор пенсійних фондів "УкрСиб Ессет Менед-
жмент", створена в 2003 р. в рамках фінансової корпо-
рації "Укрсиббанк", що є частиною фінансової групи
BNP PARIBAS Group лідера міжнародного ринку банк-
івських і фінансових послуг. КУА "УкрСиб Ессет Менед-
жмент" управляє 6 різними за типом інвестиційними
фондами. Загальна вартість чистих активів (ВЧА) ста-
ном на 27.06.2012 р. — 28 996 787,75 грн.

ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль", засновано в жовтні
2007 р., власником якої є ПАТ "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 27.06.2012 р. — 31 319 440,20
грн.

У сегменті роздрібних інвестиційних послуг украї-
нськими банками пропонуються комплексні програми
з інвестиційними продуктами, послуги формування
індивідуальних інвестиційних рішень, наприклад, у
рамках послуги private banking (комплексне брокерсь-
ке обслуговування на ринку цінних паперів, відкриття
та ведення рахунків в цінних паперах, аналітичне об-
слуговування) і довірчого управління активами через
інвестиційні фонди. Привабливість інвестиційних
фондів відносно інших стратегій інвестування полягає
у прибутковості, мінімізації ризиків, гнучкості, захище-
ності 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-
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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

У розвинутих країнах інвестиційні банки надають
своїм клієнтам наступні види послуг:

— по залученню фінансових ресурсів;
— по реструктуризації бізнесу шляхом злиття та

поглинання;
— брокерські послуги;
— по управлінню портфелем;
— депозитарно-розрахункові;
— надання рекомендацій клієнту.
Для надання вище перерахованих послуг інвестиц-

ійний банк розвиває декілька видів діяльності, які мож-
ливо розділити на зовнішні (що надаються безпосеред-
ньо клієнту, та на контрагента, що безпосередньо фор-
мує послугу) і внутрішні (які створюють необхідні пере-
думови для здійснення зовнішніх видів діяльності).

Якщо детальніше зупинитись на зовнішній діяль-
ності, то тут видно інвестиційну діяльність банків, спря-
мована на отримання прибутку, де, у свою чергу, виді-
ляють два основних напрями:

— залучення фінансування;
— злиття та поглинання.
Крім того, інвестиційні банки часто активно торгу-

ють контрольними пакетами дрібних та середніх ком-
паній не на замовлення клієнтів на реструктуризацію їх
бізнесу, а в цілях отримання спекулятивного прибутку.
При цьому в період, коли інвестиційний банк тримає той
або інший контрольний пакет, їм можуть бути здійсне-
на фінансова допомога компанії для оздоровлення її,
здійснення оптимізація фінансів даної корпорації, а та-
кож інші заходи, що направлені на підвищення курсо-
вої вартості даного пакету. Така діяльність достатньо
широко ведеться на сьогодні деякими російськими інве-
стиційними компаніями. Українські компанії починають
теж займатись такою ефективною інвестиційною діяль-
ністю.

Зазвичай в рамках інвестиційної банківської діяль-
ності виділяють такий напрям, як корпоративне фінан-
сування, що має на увазі залучення фінансування для
корпоративних клієнтів, тобто сприяння в залучення
додаткового капіталу корпорація — клієнтам інвести-
ційного банку. На сьогодні лише невелика частина інве-
стиційних банків займається залученням фінансування
для уряду і муніципалітету, тому для більшості інших
інвестиційних банків терміни "інвестиційна банківська
діяльність" "корпоративне фінансування" співпадають.

Злиття та поглинання для інвестиційний банків, пра-
цюючих у країні з розвиненим фінансовим ринком, до-
статньо часто стають основною сферою отримання до-
ходу. Більшість українських підприємств та фінансових
груп ще не вийшли на той рівень розвитку, коли розу-
міють необхідність послуг інвестиційного банку по про-
веденню злиття та поглинання. В українських умовах під
злиттям та поглинанням часто розуміють операції з ве-

ликим пакетом акцій [3]. Одначе діяльність по придбан-
ню та продажу окремих підприємств не синонім злиття
та поглинання.

На сьогодні інвестиційні банки України знаходять-
ся на самому початковому рівні вивчення класичних інве-
стиційних банківських послуг.

Брокерські послуги займають одне із провідних
місць у інвестиційній діяльності зарубіжних банків. Саме
доходи від брокерської діяльності є джерелом доходів
для банку, що дає йому змогу утримувати свої позиції
на ринку. Доходи від комісії за брокерське обслугову-
вання становлять значну частку і переважають інші види
доходів і комісій. Основними функціональними обов'яз-
ками по даній операції є торгові операції з цінними па-
перами (брокерські послуги) — купівлі-продаж цінних
паперів за дорученням клієнтів: на фондових біржах
через брокерські послуги; на позабіржовому ринку.

Довірче управління дозволяє збільшити ресурси та
потенціал банківської установи. Процес довірчого уп-
равління грунтується на індивідуальному підході до
клієнта, який може собі дозволити сформувати на влас-
ний розсуд інвестиційний портфель. Довірче управлін-
ня дозволяє скласти для клієнта індивідуальну інвести-
ційну стратегію, однак воно розраховано на підготов-
леного клієнта, який може оцінювати ризики і спрогно-
зувати прибутковість. Ризик у цьому сегменті більший,
але і прибутки вищі. Механізм довірчого управління по-
лягає у наступному: визначаються інвесторські очікуван-
ня — рівень прибутковості, термін вкладення коштів,
баланс ризиків і прибутковості, ліквідність активів. Далі
розробляється інвестиційна стратегія. Після її затверд-
ження клієнтом купуються цінні папери, якими і керує
управлінець. Однак проблемою даного сегмента є те що
в країні спостерігається нестабільна економіка і політич-
на ситуація, важко спрогнозувати майбутній стан фон-
дового ринку, існує незначна кількість інвесторів, яким
не шкода і не боязко для формування свого інвестицій-
ного портфелю викласти, як мінімум, мільйон гривень.

ВИСНОВОК
У статті проведений глибокий аналіз діяльності

банків як загальної так і інвестиційної діяльності в ціло-
му. Наведений порівняльний аналіз за останні чотири
роки змін по діяльності українських банків та змін їх
структури, показників. Надані приклади можливості роз-
ширення інвестиційних операцій українських банків на
прикладі іноземних банків, які, поміж основною своєю
діяльністю, ще й активно займаються саме інвестицій-
ною діяльністю. Надають пропозиції на фінансовому
ринку — продукти, які банк як фінансова структура
може поєднувати в собі, єдиним центром.
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