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ВСТУП 

 
Актуальність теми.  16 вересня 2014 року Верховна рада схвалила зако-

нопроект про ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом [130], яка передбачає реформування ринків фінансових послуг до євро-
пейського фінансового простору.  Характерною рисою сучасного світового роз-
витку країн є активізація інтеграційних процесів. 

В Україні з розвитком та поширенням цінних паперів  активніше розвива-
ється ринок інституціональних інвесторів,  що вимагає відповідного реформу-
вання.  Однак, сучасний вітчизняний ринок інвестиційних фондів значно відстає 
у своєму розвитку як від ринків європейських країн. 

 Ринок інститутів спільного інвестування в ЄС  характеризується інтенси-
вними інституціональними трансформаціями і прийняттям директив щодо нор-
мативно-правового регулювання створення та діяльності нових видів інвести-
ційних фондів, наприклад, фонду довгострокових інвестицій, запропонованого  
Європейським парламентом у проекті Директиви ЄС, яка прийнята 20 квітня 
2015 року  «European Long-term Investment Funds» [225]. 

Для українського фінансового простору перспективним є розробка конку-
рентоспроможного інституту спільного інвестування. 

Стратегічний курс України на євроінтеграцію вимагає комплексних полі-
тичних, соціально-економічних та інституційних реформ. Рухаючись європейсь-
ким напрямом вітчизняний ринок страхових послуг, який має тривалі внутрішні 
проблеми та перебуває під впливом кризових умов, також потребує адаптації до 
норм і стандартів Європейського Союзу. В першу чергу це стосується реформу-
вання державного регулювання страхового ринку. Саме його ефективність ви-
значає перспективи розвитку діяльності національних страхових компаній Укра-
їни та їх конкурентоспроможність у європейському фінансовому просторі.  

Комплексні правові дослідження, які проводяться за сприянням Міжвідом-
чої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 
та Міністерства юстиції України [10; 62; 174], свідчать про принципову узгодже-
ність нормативно-правових актів України із законодавством ЄС. Проте, необхід-
ність удосконалення державного регулювання страхової діяльності, зокрема при-
ведення його у відповідність до міжнародних норм та стандартів ЄС, існує. Це 
підтверджується Стратегією реформування державного регулювання ринків неба-
нківських фінансових послуг на 2015–2020 роки [155], затвердженою Розпоря-
дженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) № 499 від 19.03.2015.  

Стратегія визначає напрями розбудови системи регулювання з урахуванням 
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліцій-
ною Угодою, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», а також положеннями 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом, Єв-
ропейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони. Серед основних векторів реформування Нацкомфінпослуг виділено дере-
гуляцію на ринках небанківських фінансових послуг, спрощення регуляторного 
середовища, удосконалення діяльності регулятора, підвищення ефективності дер-
жавного нагляду, захист інтересів споживачів фінансових послуг, відновлення до-
віри до ринків небанківських фінансових послуг, пріоритетність регуляторних 
впливів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг 

Питанням функціонування інституцій на фінансових ринках країн світу при-
діляють велику увагу такі зарубіжні вчені як Дж. Александер [192], В. Дж. Бейлі 
[180], Т. Бек [195], З. Боді [196], Р. Голдсміт [215], Р. Габбард [217], Л. Гітман та 
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М. Джонк [36], Е. Девіс [154], Л. Зубченко [52], Э. Кейн [224, 200], Кольцова С. Д. 
[61], Р. Брєйлі [14], С. Майерс [197], Я. Міркін [83], Дж. Сорос [240], Б. Рубцов 
[148], Р. Самуельсон [237], Ф. Фабоцці [171],  У. Шарп [180] та ін.  

Дослідженням розвитку фінансових інституцій у контексті глобалізації фінан-
сових ринків присвячені праці українських практиків і науковців: В. Базилевич [7], 
Д. Бірюкова [12], М. Бурмака [17], О. Ватаманюк [20], Н. Внукова [27], С. Довбня 
[44], О. Плотнікова [15], З. Луцишин [72], О. Мозгового [88], В. Новицького [95], 
О. Рогача [146] та ін.  Проте не достатньо розробленим залишається теоретичне і ме-
тодичне забезпечення реформування ринків фінансових послуг з огляду прискорння 
процесу інтеграції до європейського фінансового простору. 

Актуальність вище означених питань та необхідність формування терети-
ко-методичного забезпечення їх вирішення обумовили вибір теми та  визначили 
мету дослідження.  

Мета і завдання дослідження. Метою науково-дослідницької роботи є тео-
ретичне обґрунтування та розроблення методичних засад реформування ринків фі-
нансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання:  
порівнянти  нормативні вимоги, методичні підходи та практичні рекомен-

дацій з реформування ринків інституціональних інвесторів при інтеграції до єв-
ропейського фінансового простору; 

обґрунтувати підхід до забезпечення ефективного державного регулюван-
ня страхового ринку за стандартами ЄС; 

оцінити взаємозалежність фінансових компаній та кредитних спілок на 
ринку фінансових послуг; 

з'ясувати сутність поняття «механізм фінансових послуг для здійснення 
операцій з житловою нерухомістю»; 

визначити фактори, що впливають на стан платоспроможності страхових 
компаній; 

визначити сутність поняття «державне регулювання страхового ринку»; 
провести експеримент із визначення впливу створення мегарегулятора ринків 

фінансових послуг на пріоритетність цілей розвитку страхового ринку України; 
розробити систему заходів, спрямованих на удосконалення регулювання 

страхового ринку відповідно до кращих європейських практик. 
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процес реформу-

вання ринків фінансових послуг. Предмет – розбудова теоретико-методичних 
засад реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейсь-
кого фінансового простору. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали концеп-
ції і погляди вітчизняних і закордонних економістів, пов’язані з питаннями ре-
формкваннч ринків фінансових послуг.  

Для вирішення поставлених у роботі завдань використано такі методи науко-
вих досліджень: загальнонаукові методи – аналіз і синтез, індукція й дедукція, спо-
стереження й зіставлення, логічного узагальненні, системний аналіз, багатовимірні 
методи економіко-статистичного аналізу, а саме: порівняльний аналіз – для порів-
няння базових положень регулювання діяльності інституціональних інвесторів  
України та Європейського Союзу; для вибору оптимальної моделі інституційної 
побудови державного регулювання ринків фінансових послуг; для встановлення 
відповідності вітчизняних видів страхування європейським за класом Health та 
Non-life; при встановленні відповідності механізму фінансових послуг для здійс-
нення операцій з житлової нерухомості відповідності умовам Європейського 
Союзу; метод аналізу ієрархій – для визначення пріоритетності цілей розвитку 
страхового ринку України; елементи теорії ймовірностей – для визначення мож-
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ливих коливань збитковості за окремими видами страхування при розрахунку 
необхідного платоспроможного капіталу для покриття ризику страхування здо-
ров’я і необхідного платоспроможного капіталу іншого, ніж страхування життя 
та здоров’я; багатовимірні статистичні методи факторного та кластерного аналі-
зу – для класифікації страхових компаній за факторами забезпечення їх плато-
спроможності; кореляційного аналіз – для встановлення щільність пов’язаності 
фінансових інституцій на ринках фінансових послуг; елементи теорії графів – 
для встановлення наявності процесу створення конгломерату фінансових компа-
ній, що можуть належати одному власнику, та кількості скритих (відкритих) 
конгломератів фінансових компаній або фінансових груп. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення по-
ложень, обґрунтувань і висновків дослідження полягає у можливості ії застосу-
вання у практичній діяльності суб’єктів ринків фінансових послуг України, зок-
рема: методичні рекомендацій до оцінки взаємозалежності фінансової компаній 
та кредитних спілок на ринку фінансових послуг, дотримання яких сприятиме 
інтеграції банківських установ в європейський фінансовий простір, впроваджено 
у діяльність Харківської філії ПрАТ «Українська пожарно-страхова компанія» 
(акт впровадження від 30.05.2015 р.) та ТВБВ №10020/011 Харківського ОУ 
«Ощадбанк» (акт впровадження 25.11.2015 р.). 

Теоретичні положення та окремі практичні розробки, що містяться у дос-
лідженні, впроваджено у навчальний процес Національного університету кораб-
лебудування імені Адмірала Макарова (м. Миколаїв) при викладанні навчальної 
дисциплін «Ринок фінансових послуг». 

 

Міжнародний проект реалізується за участі чотирьох вищих навчальних за-
кладів з чотирьох країн: Державна вища технічно-економічна школа ім.Б.Марке-
вича в Ярославі (Польща), Ніредьгазький університет (Угорщина), Установа 
освіти «Поліський державний університет» (Білорусь), Харківський національ-
ний економічний університет ім.С.Кузнеця (Україна). 

 

У підготовці монографії брали участь:  
к.е.н, проректор по роботі зі студентами Пукала  Ришард (керівник 

проекту, наукова редакція, підрозділ  2.4) (Польща); 
д.е.н., проф., завідувач кафедри управління фінансовими послугами 
 Внукова  Наталія Миколаївна (наукова редакція, вступ, розділ 1, 
висновки) (Україна); 
к.е.н., доц. Смоляк Віктор Анатолійович (підрозділ 2.1) (Україна); 
к.е н., доц. Корват Олена Валеріївна (підрозділ 2.2) (Україна);  
к.е.н., доц. Ачкасова Світлана Анатоліївна (підрозділ 2.3) (Україна); 
к.е.н., доц. Медведєва Ірина  Борисівна (підрозділ 2.5) (Україна); 
аспірант Воротинцев Михайло Михайлович (підрозділ 2.6) (Україна); 
к.е.н., викл. Штаєр Оксана Михайлівна (розділ 3) (Україна); 
к.е.н., доц. Андрійченко Жанна  Олегівна (підрозділи 4.1, 4.2) (Україна); 
к.е.н., доц. Бачо Роберт  (підрозділ 4.3) (Угорщина); 
к.е.н., викл. Остапенко Вікторія Миколаївна (розділ 5) (Україна); 
к е.н., доц., завідувач  кафедри банківської справи Золотарьова Ольга 
Олександрівна (підрозділ 6.1) (Білорусь); 
к.е.н., доц.,декан факультету банківської справи Янковський Ігор 
 Анатолійович (підрозділ 6.1) (Білорусь);  
к.е.н., доц. Теляк Оксана  Олександрівна (підрозділ 6.1) (Білорусь); 
аспірант Ковальчук Вікторія Анатоліївна (підрозділ 6.2) (Україна); 
аспірант Давиденко Дар’я Олександрівна (підрозділ 6.3) (Україна). 
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VI. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

 

6.1. Актуальні питання інституційного розвитку фінансового 

сектору країн з ринком, що формується 

 

Традиційно фінансовий сектор країн з ринками, що формуються, є 

банко орієнтованим, між тим, фондові ринки, небанківські кредитно-

фінансові сегменти в цих країнах недостатньо розвинені. Не виключенням 

є і фінансовий ринок Республіки Білорусь. Показники фінансової глибини
1
 

(відношення внутрішнього банківського кредиту до ВВП, відношення ка-

піталізації фондового ринку до ВВП, коефіцієнт монетизації) свідчать про 

недостатній розвиток ринку капіталу в Республіці Білорусь. 

Небанківське фінансове посередництво практично не розвинене. Пе-

рманентні спроби створення ринку капіталу, як правило, відбуваються  

зверху. Зустрічного руху з боку підприємницького середовища та населен-

ня майже не відбувається.  2010 року як експеримент на базі двох банків 

створені загальні фонди банківського управління. Також створена норма-

тивно-правова база, яка забезпечувала  їх діяльність. Між тим,  значимого 

розвитку діяльність фондів не отримала. Широко освітлювані свого часу в 

засобах масової інформації спроби «народного» IPO, що відбувалися у 

2012 році, зокрема, щодо Мінського заводу ігристих вин, також не можна 

назвати успішними. Дивідендна прибутковість випущених акцій за 2012 

рік склала 3,9 % без врахування інфляції, у той же час як середня прибут-

ковість банківських інструментів залучення коштів фізичних осіб у 2015  

році склала 39,7 %. І хоча номінальна вартість акцій зросла на 39 %, проте 

в умовах відсутності необхідної інституційної інфраструктури, яка гаран-

тує можливість продажу акцій на вторинному ринку, справедливу вартість 

акцій визначити важко. Крім того, в умовах відсутності стратегічного інве-

стора перспективи зростання ціни акцій викликають сумнів.  

                                                           
1
 Категорія «фінансова глибина» (Financial Depth)  введена в кінці 1980-х років в 

публікаціях Світового банку, з тим, щоб відобразити взаємозв'язок між насиченням 

економіки грошима, ступенем розвитку фінансово-кредитної системи, з одного боку, і 

темпами економічного зростання, з іншого. Дане поняття спочатку використовувалося 

експертами Світового банку для оцінки рівня забезпеченості фінансовими ресурсами 

економіки країни, регіону, групи країн. Найчастіше подібний аналіз застосовувався 

відносно країн, що розвиваються. У подальшому поняття набуло більш широкого  зміс-

ту і стало відображати рівень розвитку фінансового посередництва у світовій економі-

ці, країні або групі країн. Фінансова глибина економіки показує, якою мірою бізнес, 

домашні господарства, органи державного управління фінансують свою діяльність за 

рахунок ринків капіталу, банків та інших фінансових посередників. У якості найважли-

віших проксі-змінних фінансової глибини, у звітах Світового банку виступають показ-

ники надання  кредитів приватному сектору, що надаються депозитними банками, до 

ВВП і показники капіталізації ринку акцій до ВВП. 
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2013 року  обсяги публічного розміщення ще скоротилися. Якщо  

2012 року  були організовані чотири розміщення, то  2013 року -  лише три 

підприємства здійснили IPO на загальну суму 54 млрд. білоруських руб., 

що складає близько 0,03 % від загального обсягу емісії. Дивідендна прибу-

тковість акцій  2013 року  знаходилася на рівні 6–7 % річних, у той час як 

прибутковість депозитних інструментів для фізичних осіб склала 38,5 %. 

На 1 січня 2014 року в Білорусі  зареєстровано 4 681 акціонерне то-

вариство, з них 2360 акціонерних товариств відкритого типу і 2321 – за-

критого. Але ринкова ціна розраховується для  цінних паперів лише 50-60 

емітентів, склад яких змінюється. Обсяг емісії акцій на початок 2014 року 

виріс порівняно з початком 2013 року на 36,3 % і склав 186 трлн. білорусь-

ких рублів, тобто 29,2 % від ВВП. Однак обсяг біржових угод з акціями в 

2013 році зменшився в порівнянні з 2012 роком у півтора рази і склав всьо-

го 510 млрд. білоруських рублів, тобто 0,08% від ВВП. Близько 80% акцій 

знаходиться у державній власності. Щодо акцій 300 емітентів існує пере-

важне право на їх придбання у облвиконкомів і Мінського міськвиконко-

му. Ліквідність вторинного ринку цінних паперів залишається низькою. 

Частка угод з акціями в загальному обсязі торгів цінними паперами на вто-

ринному ринку становила за підсумками 2013 року всього 5,8 %, скороти-

вшись  порівняно  з 2012 роком на 0,8 п. п. 

Низькою залишається і підприємницька активність фізичних осіб, що 

оцінюється за  рівнем розвитку малого та середнього підприємництва, частка 

якого  в основних макроекономічних показниках є недостатньою. За даними 

2013 року частка малих і середніх підприємств (далі - МСП) у ВВП склала 

22,3 %, збільшившись з 2009 року всього на 3,5 п. п. Частка МСП у середній 

чисельності працівників організацій збільшилася з 2009 року на 0, 3 п. п. до 

28, 4%. При цьому основна питома вага МСП (50,8 %) припадає на торгівлю, 

ремонт автомобілів і побутової техніки [76]. У той час як у країнах Євросою-

зу МСП складають основу європейської економіки, на їх частку припадає 

близько 95% від загальної кількості підприємств. Вони володіють найбільш 

високою інноваційною сприйнятливістю і зацікавленістю в проведенні 

НДДКР. 24 % МСП зони євро залучені у відносини субконтрактації з вели-

кими підприємствами [209]. Частка МСП у зайнятості та ВВП становить 60–

70 %. У США на частку МСП припадає понад 50 % економіки. 

Інвестиційна активність населення Республіки Білорусь, як і в біль-

шості країн з перехідною економікою, зосереджена в основному в банків-

ському секторі. Вкладення у цінні папери становлять незначну частку фі-

нансових активів домогосподарств. Така структура інвестиційної активно-

сті населення визначається тим, що Республіка Білорусь є банко орієнто-

ваною країною, як і більшість країн з ринками, що формуються. Проте в 

країнах Єврозони, де фінансові системи традиційно є банко орієнтованими, 

інвестиційна активність населення  відносно  небанківського сектора до-

сить висока. Вкладення в акції та паї в структурі фінансових активів домо-

господарств складають 21,6 %, а частка вкладень в інвестиційні фонди 

становить майже 7 % загальної суми фінансових активів. Інші інвестиції в 

довгострокові цінні папери становлять 6,7 %. Таким чином, майже третя 
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частина фінансових активів домогосподарств країн Єврозони спрямовуєть-

ся у  довгострокові інвестиції через фондові  канали. У США, фінансова 

система яких орієнтована на ринок цінних паперів та інституційних інвес-

торів, ступінь участі домогосподарств в інвестиційній активності ще вище. 

Так,  2012 року  частка домогосподарств у структурі фінансових ресурсів 

склала 32,3 %, поступаючись лише фінансовому сектору. 
У країнах з домінуванням банківського сектора може спостерігатися 

дефіцит ресурсів для довгострокового інвестування, оскільки переважання 
короткострокових зобов'язань у структурі пасиву є однією з традиційних 
особливостей балансу банку. У країнах з ринками, що формуються, ця особ-
ливість набуває вираженого характеру. Так,  2014 року  в структурі вкладів 
білоруських банків частка вкладів в білоруських рублях строком понад три 
роки склала всього 0,5% загальної суми нових вкладів у національній валю-
ті (табл. 6.1; складено авторами за даними Національного банку [18]). 

 

Таблиця 6.1  

Динаміка структури банківських вкладів за термінами 

Термін 

вкладу  

Структура банківських вкладів за термінами по роках, % 

2010 2011 2012 2013 2014 

в нац. 

валюті 

в 

ВКВ 

в нац. 

валюті 

в 

ВКВ 

в нац. 

валюті 

в 

ВКВ 

в нац. 

валюті 

в 

ВКВ 

в нац. 

валюті 

в 

ВКВ 

До 1 

року 
84,8 87,2 88,1 77,8 92,5 74,25 91,8 67,2 87 63,1 

Від 1 

до 3 

років 

11,8 12,4 7,4 21,6 6,1 25,2 7,9 32,2 12,5 35,7 

Понад 

3 роки 
3,4 0,4 4,5 0,6 1,4 0,55 0,25 0,6 0,5 1,2 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Як видно з табл. 6.1, створити ефективний  ринок капіталу тільки 

на основі банківської системи неможливо. Слід також врахувати, що диве-

рсифікація інвестиційної активності населення та суб'єктів господарюван-

ня робить можливим здійснення дискреційної грошово-кредитної політи-

ки, створює ресурсну базу довгострокового інвестування, сприяє реалізації 

людського капіталу країни. Важливо також, щоб довгострокові ресурси 

формувалися не тільки на основі  збільшення боргового навантаження не-

фінансового сектора або державного фінансування, а й на основі зміни ві-

дносин власності та створення ринку пайових цінних паперів. У січні 2015 

року, виступаючи в Раді Республіки, Президент Республіки Білорусь Лу-

кашенко О. Г. доручив Національному банку та Уряду розвивати фінансо-

вий, в тому числі фондовий ринок. Фінансовий ринок – це додаткове дже-

рело фінансування для підприємств. І розширити його можна за рахунок 

залучення коштів населення. Нехай вкладають гроші в акції, облігації. У 

людей має бути широкий вибір для інвестування своїх заощаджень
 
[165]. 

Таким чином, завдання створення ринку капіталу в Республіці Білорусь є 

актуальним. Важливо визначити спосіб його формування, органічно поєд-

нуючи  економічну ефективність і соціальну справедливість. 
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Основною проблемою у створенні ринку капіталу в країнах з ринка-

ми, що формуються,  є пошук ефективних способів трансформації грошей 

у капітал, заощаджень в реальні інвестиції, а також інструментів специфі-

кації капіталу, тобто поділу капітального і грошового оборотів. 

У розвинених країнах в останні роки виникли тенденції, які також 

загострили проблему задоволення довгострокового інвестиційного попиту. 

Банки традиційно є  важливим гравцем в системі трансформації заоща-

джень в довгостроковий капітал для фінансування інвестицій у приватний 

сектор. У європейських країнах роль банків у цьому процесі є ключовою. 

Однак в останні десятиліття структура та обсяги довгострокового інвесту-

вання капіталу зазнали істотних змін.  

По-перше, банківські бізнес-моделі, розвиваючись, дедалі більше пе-

реходили до об'єктно-орієнтованого фінансування на оптових ринках, що 

припускає розвиток складно структурованих інноваційних похідних фі-

нансових інструментів, на шкоду традиційним видам банківської діяльнос-

ті – прийому депозитів і кредитним операціям. Рух бізнес-моделей банків у 

напряму більш вразливих операцій призвело до різкого зростання левери-

джу і ризику контрагента. Результатом такого розвитку подій стало скоро-

чення темпів банківського кредитування, особливо в Європі, збільшення 

економічної невизначеності [245, с. 4]. Невідповідність між ресурсами ба-

нків і попитом на довгострокове фінансування за сумами та тимчасовій 

структурі наростала аж до кризи 2008 року. 

По-друге, після фінансової кризи, традиційні джерела фінансування 

інвестицій зіткнулися з проблемами бюджетних обмежень на державні ви-

трати, і слабкими перспективами економічного зростання. 

По-третє, результати емпіричних досліджень, проведених низкою екс-

пертних груп на Заході, показують, що нові банківські правила (Базель  III) 

пов'язані з підвищенням стандартів банківського капіталу, введенням коефі-

цієнтів ліквідності, а також прийняттям більш жорстких нормативів капіталу 

для великих міжнародних банків, можуть також негативно відбитися на мож-

ливості банків забезпечувати довгострокове фінансування [170, с. 37]. 

По-четверте, дезінтермедіація і зростання ринків капіталу призвели 

до зрушення в структурі всього фінансового сектора. Головними постача-

льниками довгострокового капіталу стають такі інституційні інвестори як 

пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди, а останнім 

часом, суверенні фонди добробуту. Незважаючи на те, що дезінтермедіація 

найбільш інтенсивно протікає в розвинених країнах, процес перебудови 

ролі банків і ринків капіталу у фінансових системах є загальносвітовою 

тенденцією. Вона дуже сильно торкнула і країни з ринками, які, як прави-

ло, є банко орієнтованими.  

У дослідженні У. Уілсона [168, c. 13], проведеному на основі ви-

вчення динаміки показника розміру структури, який дорівнює результату  

від розподілу відносин внутрішнього банківського  кредиту до ВВП на ві-

дношення капіталізації фондового ринку до ВВП, показано, що  2000 року  

даний показник в середньому по 25 країнах із ринками, що швидко рос-

туть, становив 2,2, що свідчить  про банко орієнтованість  фінансових сис-
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тем цих країн в цей період.  2011 року  цей показник вже становив 1,5. У 

21 з 25 країн фінансові системи стали більшою мірою орієнтуватися на ри-

нки. У дослідженні також відзначено, що ринки більш ефективно викону-

ють функцію розподілу капіталу і вибору «переможців», ніж державні бан-

ківські установи, що займають домінуючі позиції в більшості банківських 

систем економік, що розвиваються. Ринки капіталу, за справедливою дум-

кою У. Уїлсона, пропонують більш гнучкі інструменти управління ризика-

ми та більш приязні до інновацій  порівняно  з банками [168, c. 11]. 

Небанківські інституційні інвестори, зокрема, пенсійні фонди, стра-

хові компанії, взаємні фонди стають все більш значущими гравцями на фі-

нансових ринках. Тільки в країнах ОЕСР (організація економічного спів-

робітництва та розвитку – міжнародна економічна організація розвинених 

країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної рин-

кової економіки) ці інститути мають більше 70 трлн. дол. активів станом 

на грудень 2011 року. На Нью-Йоркській фондовій біржі на інституційних 

інвесторів припадає приблизно половина обсягу торгів. Тільки пенсійні 

фонди зібрали близько 1 трлн. дол. нових внесків у 2011 році. І хоча біль-

ше 40 % активів припадає на інститути, які базуються в США, зростання 

небанківського посередництва в Європі також є значним [245, с. 15]. Шви-

дко зростають активи суверенних фондів добробуту (СФБ), які створені в 8 

країнах з ринками, що формуються.  

Вплив небанківських інституційних інвесторів для національних 

економік  можна розглядати за розміром їх активів, а також  за низкою по-

казників фінансової глибини, зокрема, за показниками співвідношення су-

ми активів фінансових посередників до ВВП. На основі цього критерію, 

пенсійні фонди і страхові компанії є основними інвесторами в багатьох ро-

звинених економіках. У Канаді, Нідерландах, Великобританії, США акти-

ви цих інститутів відносно ВВП перевищують 60% відсотків. У країнах з 

ринками, що формуються, це співвідношення, як правило, істотно нижче. 

Всі ці фактори сприяли зрушенню довгострокового інвестування з 

банківського сектора в сектор небанківських фінансових посередників. 

Враховуючи низький рівень процентних ставок у результаті надзвичайно 

м'якої грошово-кредитної політики за останні роки і волатильність фондо-

вих ринків, інституціональні інвестори все частіше шукають нові джерела 

довгострокових вкладень, і інвестиції у виробничі активи, наприклад, ін-

фраструктурні та інші великі проекти, нерідко розглядаються ними як сут-

тєва  альтернатива фондовим інвестиціям. 

Проте, існують певні бар'єри для довгострокового інвестування і для 

небанківських фінансових посередників. Так, у дослідженні ОЕСР «Роль 

банків, фондових ринків і інституціональних інвесторів в довгостроковому 

фінансуванні для росту і розвитку», представленому на засіданні міністрів 

фінансів і керівників центральних банків країн G20 15–16 лютого 2013 ро-

ку в Москві, визначені наступні проблеми, які можуть виникати при довго-

строковому фінансуванні з боку інституційних інвесторів [245, c. 35, 36]: 

– відсутність належних фінансових інструментів для схожого інвес-

тування, оскільки тільки найбільші інституційні інвестори мають можли-



129 

 

1
2
9 

вість інвестувати безпосередньо в інфраструктурні проекти, а доступність 

колективних інвестиційних схем після початку кризи істотно знизилася 

через високий  ризик  і високі комісійні; 

– інституційні інвестори, як правило, віддають перевагу найменш ри-

зикованим інвестиціям з довгостроковим інвестиційним планом. Тому во-

ни хочуть мати адекватні гарантії від ризиків. У той же час хеджування 

даних ризиків за допомогою інструментів сек'юритизації послаблює сти-

мули до ефективного управління інвестиційним проектом. У зв'язку з цим 

деякі уряди встановлюють обмеження на такі угоди; 

– відсутність якісних даних і чітких та узгоджених орієнтирів про 

проект призводять до того, що оцінити співвідношення прибутковості різ-

них активів і ризик вкладень у дані інвестиції виявляється дуже важко. Без 

достатньої інформації інвестори не хочуть здійснювати вкладення; 

– причиною інституційної нерішучості інвесторів вкладати кошти в 

інноваційні проекти часто є невизначеність ризиків, характерна для нових 

технологічних проектів, що робить їх важкими для оцінок з боку рейтин-

гових агентств та інших учасників ринку. Великі проекти можуть бути си-

льно фрагментовані за власністю, а в проектах меншого масштабу відсутні 

механізми агрегації. Ці проблеми посилюються відсутністю відповідних 

інвестиційних інструментів, забезпеченням їх ліквідності і необхідного 

співвідношення ризику і дохідності. 

У дослідженні також наголошується, що особи, які приймають рі-

шення про інвестиції можуть не володіти необхідним обсягом знань в га-

лузі технології даного проекту і фінансових вкладень [245]. 

Схожі бар'єри для довгострокового інвестування існують і в країнах 

з ринками, що формуються, зокрема в Білорусі. Необхідно додати до цього 

складність самої процедури оформлення покупки акцій з технічної точки 

зору і витрат часу. Між тим, в країнах з ринками, що формуються, зокрема, 

в Білорусі, основною, на  думку авторів, перешкодою для розвитку інвес-

тиційної та підприємницької діяльності є психологічний фактор, що вира-

жається в кризі вертикальної і горизонтальної довіри. В основі даної кризи 

лежать адаптивні очікування, а також дії парадоксів голосування і вибору. 

Для подолання цих парадоксів пропонується  створення окремої макро-

структури, Інвестиційного банку першого рівня (банку капіталу), із специ-

фічною схемою залучення коштів, яка передбачає поступове прийняття 

відповідальності та асоціативність у прийнятті рішень з боку потенційного 

інвестора. Потенційним інвесторам пропонується система підприємниць-

ких ідей (інвестиційних проектів). Якщо потенційного інвестора зацікавить 

певна ідея, він зможе розмістити свій депозит в Інвестиційному банку під 

даний бізнес-проект. Таким чином у Республіці Білорусь, в Чехії та низці  

інших країн здійснювалися проекти будівельних заощаджень, що викону-

вали роль заставних коштів. Проте у межах моделі Інвестиційного банку 

грошові кошти, розміщені для  того чи іншого проекту, виконуючи застав-

ну функцію, здатні ще й рухатись за всією системою проектів згідно зміні 

пріоритетів потенційних інвесторів. Тим самим зберігається ліквідність 
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грошових вкладень, і знижуються нав’язані витрати вибору. У пропонова-

ну модель можна закласти і можливість надання обмеженої кількості аль-

тернативних бізнес-проектів щодо одного об'єкта інвестицій. Вибір потен-

ційного інвестора виявляється імплікативними: якщо інші потенційні інве-

стори підтримають його рішення своїми імплікативними вкладеннями, 

проект може здійснитися. 

Таким чином, Інвестиційний банк (банк капіталу) припускає після 

закінчення ощадного етапу трансформацію інвестиційних заощаджень ін-

весторів-вкладників в акції або інші форми участі в капіталі бізнес-

проекту. Реалізація даної моделі дозволить специфікувати оборот грошо-

вих коштів під бізнес-проекти (інвестиції) і таким чином зв'язувати додат-

кову грошову масу, що надходить в обіг. Заощадження, трансформуючись 

у реальні інвестиційні проекти, формують кругообіг капіталу. Реалізація 

інвестиційних проектів приводить у дію мультиплікатор підприємницьких 

ідей і бізнес-проектів, а отже, зростання грошової маси, створюваної Інвес-

тиційним банком через мультиплікативне зростання інвестиційних вкладів, 

носитиме неінфляційний характер. 

 

 

6.2. Інвестиційні аспекти інтегрування економіки України 

 до глобального фінансового простору 

 

Найбільш розвинутою регіональною підсистемою глобального фі-

нансового простору є європейська, ядром якої виступає ЄС і характеризу-

ється інтенсифікацією різнорівневої діяльності. 

Формування передумов розвитку організованого національного фі-

нансового простору в Україні відповідно до Маастрихтських критеріїв 

конвергенції передбачає необхідність проведення структурних реформ у 

реальному секторі економіки і здійснення зваженої фінансової політики. 

Необхідно зазначити, що рівень інтеграції у фінансовому просторі 

впливає на стан розвитку національного фінансового ринку окремої країни 

і можливості та / або доцільності включення його до регіонального фінан-

сового простору, що потребують подальшого дослідження. 

Становлення фінансового простору відбувається шляхом переплетення 

й об’єднання національних капіталів окремих компаній, що спрямовуються 

на створення господарюючих об’єктів і розвиток міжнародних форм зв’язків 

і контактів між капіталами різних країн. Становлення фінансового простору 

реалізується в економічному середовищі у процесах інтернаціоналізації обігу, 

виробництва, капіталу, господарського життя та власності [58]. 

Основою для розвитку економіки України, забезпечення можливості 

її інтеграції в європейський фінансовий простір та підвищення конкурен-

тоспроможності вітчизняних підприємств на сучасному етапі виступає 

ефективне здійснення інвестиційної діяльності на всіх рівнях: держава – 

регіон – галузь – підприємство [56]. 
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