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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИВАТНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ У ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблеми та сучасний стан інститутів спільного інвестування як посередників
для здійснення приватних інвестицій у фондовий ринок. Доведено, що для підвищення конкурентоспро7
можності країни на світовому фінансовому ринку інституціональним гравцям національного фінансово7
го ринку необхідно розробляти новітні фінансові інструменти та фінансові продукти для індивідуаль7
них інвесторів.

In the article considers the problems and current situation of collective investment institutions as
intermediaries for private investment in the stockmarket. Defended that the country's competitiveness in the
global financial market institutional players of national financial market to develop innovative financial
instruments and financial products for individual investors.
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ВСТУП
У посткризовий період важливим питанням є транс�

формація приватних заощаджень в інвестиції за допо�
могою певних фінансових інструментів. Особливу ува�
гу необхідно приділити інструментам фондового ринку
та ролі приватного інвестора на ринку цінних паперів,
тому що в сучасних посткризових умовах банківська
система не здатна ефективно здійснити таку трансфор�
мацію — відсоткові ставки за депозитними програмами
практично не перевищують річний рівень інфляції (де�
позитний процент — у середньому від 10 до 13% залеж�
но від строковості та обсягу вкладу, а рівень інфляції —
9—11%).

Податкова система та проведена реформа при прий�
нятті Податкового кодексу не виступає стимулятором
для населення щодо переорієнтації його доходів в інве�
стиції: відсутні податкові пільги для малого та серед�
нього бізнесу, для приватних підприємців. Тому най�
більш привабливим сектором фінансового ринку для ук�
раїнських домогосподарств є фондовий ринок.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою даної публікації є дослідження сучасного

стану та проблем у впровадженні новітніх фінансових
інструментів, які сприяли б збільшенню приватних інве�
стицій на фондовому ринку України.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні опубліковано низку праць, що присвя�

чені проблемам інвестування та капіталовкладень насе�
лення, наприклад, М. Гапонюк розглядає фактори та
напрями підвищення привабливості інститутів спільного
інвестування для індивідуальних інвесторів [1], Ю. По�
родко [2] дає економічне обгрунтування сутності та
особливостей функціонування інвестиційних фондів як
досконалої форми раціонального розміщення фінансо�
вих ресурсів населення, у статті М. Іващенко [3] здійсне�
но аналіз характеру та мотивів інвестиційної поведінки
домогосподарств на фінансовому ринку. О. Богояв�
ленський досліджує вплив інститутів фінансового по�
середництва на залученість населення в інвестиції [4],
але аналізу та динаміці приватних інвестицій на фондо�
вому ринку України практично не приділено уваги.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз рейтингу глобальної конкурентоспромож�

ності країн Світового економічного форуму за декіль�
ка років свідчить, що Україна поступається іншим краї�
нам (в тому числі Російській Федерації — 63 місце), зай�
маючи 89 місце зі 155 країн�учасників [5], що свідчить
про існуючі проблеми в інституційному середовищі,
бізнес�кліматі та прозорості та доступності фінансових
послуг.

В аналітичному огляді щодо фінансової сфери, який
було складено до Світового економічного форуму 2010
року, наведений індекс фінансового розвитку (FDI —
Financial Development Index), за допомогою якого
здійснюється оцінка та ранжування 57 провідних світо�
вих фінансових систем та ринків капіталу. Цей показ�
ник є інструментом для порівняння стану, динаміки та
визначення пріоритетів реформування в сфері фінансо�
вих ринків (табл. 1) [6].

Перші дві сходинки у рейтингу посідають США та
Великобританія, в яких значну частку займає небанкі�
вський сектор, але у 2010 році спостерігається зменшен�
ня ефективності цих національних економік. У десятку
лідерів входять країни, в яких відбувається формуван�
ня фінансових ринків, але за прогнозами світових анал�
ітиків вони є основною рушійною силою глобального
економічного зростання та у найближчі п'ять років
здатні генерувати абсолютне зростання ВВП [6]. Украї�
на підтримує свої досить низькі рейтингові показники
між країнами Східної Європи на стабільному рівні, од�
нак вона має перспективи покращення існуючого ста�
новища за багатьма аспектами: інституціональне сере�
довище (55 місце), фінансова стійкість (55 місце), бізнес�
клімат (87 місце), а також достатньо високий рівень се�
к'юритизації активів — 12 місце [6].

Одним із перспективних напрямів розвитку фінан�
сової сфери в Україні є фондовий ринок, який, не див�
лячись на складність економічної ситуації після фінан�
сової кризи, має тенденцію до зростання та розвитку.
Якщо порівняти ринкову капіталізацію фондових бірж
світу та української ПФТС, то він є найменшим за 2011
рік, що свідчить про те, що він знаходиться в стадії роз�
витку та формування свого потенціалу (рис. 1) [7].

Порівняно із розвиненими ринковими економіками,
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капіталізація фондових бірж України є
досить низькою — 0,4% від сукупного
світового ВВП. Для порівняння: США —
21%, Японія — 7%, Німеччина — 4,5%,
Африка — 3,2%, Росія — 2,6% [8].

Наведені дані свідчать про те, що ук�
раїнський фондовий ринок потребує пев�
ного законодавчого, організаційного впо�
рядкування та впровадження повного
спектра фінансових інструментів. Тому
необхідним кроком на сучасному етапі
функціонування ринку цінних паперів є
розробка новітніх фінансових інстру�
ментів, які сприяли б залученню населен�
ня в інвестиційний процес.

У 2009 році Українським інститутом
розвитку фондового ринку на замовлен�
ня Державного агентства з інвестицій та
інновацій була розроблена "Стратегія
впровадження новітніх фінансових інстру�
ментів на ринках капіталу до 2020 року", в
якій наведені шляхи вирішення проблем
щодо стратегічної політики держави в га�
лузі випуску та обігу фінансових інстру�
ментів.

Метою Стратегії є підвищення інвес�
тиційної привабливості ринків капіталу
для корпоративних та приватних інвес�
торів, створення правових засад сек'юри�
тизації боргових зобов'язань, зниження
інвестиційних та кредитних ризиків, підви�
щення рівня захисту прав інвесторів і кре�
диторів. Модернізація ринків капіталу по�
требує реформування державного регу�
лювання, що полягає у розробці та впро�
вадженні нормативно�правових актів; виз�
начення методів, де основними є пруденційне регулю�
вання та нагляд. У табл. 2 наведено обсяги фінансуван�
ня державної цільової економічної програми модерні�
зації ринків капіталу в Україні за останні п'ять років [3].

На сьогодні в державі немає єдиного закону, який
регулював би систему похідних фінансових інстру�
ментів, їх регулювання, випуск та обіг заснований на
вимогах Цивільного кодексу України, Податкового ко�
дексу України, Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку
цінних паперів". В рамках вищезазначеної Стратегії роз�
роблено проект Закону України "Про похідні (дерива�
тиви)" [8], в якому визначаються основні види інстру�
ментів, учасники ринку деривативів, його регулювання
та нагляд з боку державних органів. Його прийняття за�
безпечить розвиток ринку деривативів, приплив інвес�
тицій в економіку, появу високодохідних хедж�фондів,
прозорість торгів та динамічний розвиток всієї еконо�
міки.

З одного боку, держава робить кроки щодо удоско�
налення функціонування ринку цінних паперів, але,
перш за все, вона орієнтується на корпоративний сек�
тор, в якому є великий потенціал грошових коштів та
можливість їх інвестування. Щодо здатності вкладення
коштів з боку населення, то у посткризовий період спо�
стерігається певна низка проблем, які заважають украї�
нському громадянину реалізовувати вільні кошти на
ринку капіталів з метою от�
римання додаткового до�
ходу — стрімке падіння до�
хідної частини родинного
бюджету (80% населення
отримує доход у вигляді
заробітної плати), зрос�
тання споживчих цін, дот�
римання інерційної, кон�
сервативної інвестиційної
стратегії (заощадження у

вигляді банківських депозитів), бажання здійснювати
неризикові операції та отримання невеликого, але га�
рантованого прибутку.

Певною проблемою для членів українських домо�
господарств при вкладенні коштів у фондові інструмен�
ти є низький рівень поінформованості щодо динаміки
та стану емітента, умов оподаткування таких операцій,
а також низький рівень фінансової грамотності, що не
дозволяє вільно орієнтуватися в інформаційному еко�
номічному полі.

На сучасному етапі існують такі форми залучення
домогосподарств в операції з цінними паперами: безпо�
середня участь в таких операціях (Інтернет�трейдинг)
та опосередкована (з використанням брокерських по�
слуг професійних учасників фондового ринку), а також
вкладення коштів в компанії з управління активами,
ПІФи та недержавні пенсійні фонди.

За останніми даними, з 2009 року кількість трейдерів
виросла в десятки разів і на сьогоднішній момент ста�
новить більш ніж 7000 осіб. Обіг, який генерують при�
ватні інвестори і трейдери, становить приблизно 30—
40% від загального обороту біржі. Така динаміка є по�
зитивною для вітчизняного фондового ринку, бо при�
плив активних інвесторів покращує його ліквідність та
еластичність.

За 2010 рік завдяки приватним інвесторам помітно
зросли кількість угод і обсяг торгів, частка фізичних осіб

Таблиця 1. Провідні країни світу у загальному рейтингу FDI

Рис. 1. Ринкова капіталізація фондових бірж за 2007 та 2011 роки,
млрд грн. [7]

Таблиця 2. Джерела та структура фінансування державної цільової економічної
програми модернізації ринків капіталу
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в обороті біржі становить 25%. Наприклад, для по�
рівняння: за 2005—2007 роки приватні особи здійсню�
вали тільки 5—10% обороту ринку. За прогнозами, у
2011—2012 роки кількість Інтернет�трейдерів може пе�
ревищити 20 тис. осіб. Тобто на сьогодні інвестиції ук�
раїнських домогосподарств відіграють важливу роль в
розвитку та позитивній динаміці вітчизняного фондо�
вого ринку [9].

Популярність Інтернет�трейдингу серед фізичних
осіб можна пояснити тим, що він є значно дешевшим,
ніж класичний брокеридж, поріг входження на ринок
знизився з декількох тисяч гривень до декількох сотень.
А використання послуг професійних брокерів пов'яза�
не з додатковими витратами: на сплату комісійних, за
ввід та вивід грошових коштів та початкова сума інвес�
тування коливається від 500 до 50000 гривень.

Виходячи із вищезазначеного, приватний інвестор
повинен мати знання із котирування цінних паперів,
досить значний стартовий капітал, вміти працювати із

терміналом QUIK, проводити
технічний аналіз фондових по�
казників — тобто здійснювати
купівлю�продаж активів та фор�
мувати інвестиційний портфель
на власний розсуд, що є досить
ризикованим оскільки відпові�
дальність за такі операцій припа�
дає цілком на інвестора.

Перевагами такого виду інве�
стування є: обсяг інформації,
умови торгів такі самі, як у про�
фесійних учасників ринку, що
підключені до біржі безпосеред�
ньо; невеликі комісійні на бро�
керське обслуговування; еконо�
мія часу завдяки проведенню

торгів через мережу Інтернет; мінімізація кількості па�
перових документів; оформлення податкових доку�
ментів та допомога у сплаті податків, щоденна звітність
включені у вартість пакету; наявність базового програм�
ного забезпечення.

Враховуючи особливості та недоліки Інтернет�трей�
дингу, для індивідуальних інвесторів�початківців при�
вабливим є сектор колективного інвестування, коли
фінансові ресурси домогосподарств поєднуються з ме�
тою подальшого їх розміщення на фондовому ринку
через інститути спільного інвестування (ІСІ), до яких
відносяться пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
Їх діяльність регулюється законом України "Про інсти�
тути спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондах)". Перші з них створюються ком�
паніями з управління активами (КУА) і не мають стату�
су юридичної особи, а вкладники можуть внести кошти
у фонд, купити інвестиційний сертифікат, випущений
КУА. В другому випадку фонд виступає юридичною осо�

Рис. 2. Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2002—2011 рр. [10]

Таблиця 3. Порівняльна характеристика видів інвестиційних фондів в Україні
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бою, випускає акції і може виплачувати за ними диві�
денди, а КУА залучається до управління активами та�
кого фонду на договірних засадах.

Динаміка кількості інститутів спільного інвестуван�
ня та компаній з управління активами в Україні наведе�
на на рис. 2.

Згідно до законодавства, українські інвестиційні
фонди можуть бути відкритими, закритими або інтер�
вальними. Така класифікація поширюється як на пайо�
ві, так і на корпоративні фонди, однак останні на прак�
тиці найчастіше бувають закритими. Різницю між трьо�
ма видами цих фондів наведено у табл. 3.

Тобто індивідуальному інвестору при виборі виду і
типу інвестиційного фонду у першу чергу варто врахо�
вувати свої фінансові можливості й очікування від інве�
стування. Так, не варто вкладати останні кошти в зак�
риті недиверсифіковані інвестиційні фонди для отри�
мання великого прибутку, оскільки існує високий
ступінь ризику отримання збитків. Якщо приватний
інвестор розраховує отримати швидкий прибуток, не�
обхідно вибрати відкритий або інтервальний інвестиц�
ійний фонд, а на довгострокову перспективу — закри�
тий. Також при виборі конкретного фонду необхідно
звернути увагу на його власні фінансові показники. При�
бутковість того чи іншого фонду залежить від його інве�
стиційної стратегії та структури активів.

В українському законодавстві на сьогодні немає
класифікації фондів за складом їх активів, але для по�
тенційного інвестора необхідно знати, що серед інвес�
тиційних фондів можна виділити: фонди акцій, об�
лігацій, фонди грошового ринку, збалансовані й індексні
фонди.

Фонди акцій — грошові кошти фонду інвестуються
переважно в акції (наприклад, "Синергія 3" КУА "Кінто";
"Отаман: Фонд Перспективних Акцій" ІГ "УНІВЕР").

Фонди облігацій інвестують переважно в державні,
муніципальні та корпоративні облігації (наприклад,
"Фонд українських облігацій" КУА "Citadele Asset
Management Ukraine"; "Прем'єр фонд облігацій" КУА
"Foyil").

Фонди грошового ринку значну частину своїх ак�
тивів розподіляють між інструмен�
тами грошового ринку, у першу
чергу, депозитами, а також обліга�
ціями ("ОТП Класичний" КУА
"ОТП Капітал";"Райффайзен гро�
шовий ринок" КУА "Райффайзен
Аваль";"СЕБ фонд грошовий ри�
нок" КУА "SEB Asset Management
Ukraine").

У складі активів збалансованих
фондів є акції, облігації та депози�
ти. При цьому часто такі фонди
інвестують в акції другого і треть�
ого ешелону, що дозволяє підви�
щити потенційну прибутковість, а
високі ризики компенсуються інве�
стиціями в інструменти з фіксова�
ною прибутковістю — депозити й
облігації ("Преміум�фонд збалан�
сований" КУА "ПІОГЛОБАЛ Ук�
раїна";"Магістр�фонд збалансова�
ний" КУА "Магістр").

Структура активів індексних
фондів відбиває склад індексів ук�
раїнських біржових майданчиків.
За своєю суттю це також фонди
акцій, але ті, що входять в індекс�
ний кошик ("Преміум�фонд індек�
сний" КУА "Піоглобал Україна";"�
Амадеус�Індекс ПФТС" КУА
"Амадеус") [9].

Отже, українському приватно�
му інвестору при виборі об'єктів

Рис. 3. Розподіл інвестиційних фондів за регіонами
у 2011 році

Таблиця 4. Порівняльна характеристика продуктів управління для приватних
інвесторів ІГ "Арт Капітал"
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інвестування необхідно враховувати наступні фактори,
що допоможуть сформувати прибутковий інвестиційний
портфель: досвід роботи фонду на фінансовому ринку,
якість та професійність управління активами, надійність
КУА, рівень інвестиційної диверсифікації та склад ак�
тивів фонду, ступінь ризику, податкове навантаження,
інформаційну прозорість фінансових показників.

Певним бар'єром для населення є те, що у регіонах
практично відсутні КУА або їх представники, які за
рейтингами займають лідируючи позиції. За даними ук�
раїнської асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), про�
відними регіонами за кількістю інвестиційних фондів та
КУА є Київ та Київська область, Дніпропетровська,
Харківська, Донецька та Харківські області (рис. 3) [10].

Пересічному громадянину, який не має спеціальних
знань в сфері управління особистими фінансами та ви�
сокого рівня фінансової грамотності, досить важко са�
мостійно розібратися в розмаїтті інвестиційних фондів,
компаній з управління активами та продуктів, які вони
пропонують.

За останні роки кількість інвестиційних компаній та
компаній з управління активами значно зросла. Тому в
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умовах підвищеної конкуренції інституціональні гравці
розробляють нові продукти, що дають можливість при�
ватному інвестору отримати додатковий дохід.

Ці продукти мають різну структуру за активами,
рівень ризику та дохідності. Однією із відомих інвести�
ційних компаній в Україні є "ІГ Арт Капітал", яка пра�
цює на фінансовому ринку приблизно десять років. На�
прикінці 2011 року фахівцями цієї компанії було роз�
роблено структурний продукт з назвою "Арт Копилка",
а на сьогодні фахівці розробили ще додаткові інстру�
менти роботи на фондовому ринку: "Арт фишка", "Інди�
відуальний трейдер". Порівняльна характеристика заз�
начених продуктів наведена у таблиці 4 [11].

Найбільш ризикованим є продукт "Арт фишка", який
обирають особи, здатні на ризик, та ті, що не мають дос�
віду торгів, великого початкового капіталу. Консерва�
тивною пропозицією є "Арт копилка": низький рівень
ризику, обсяг коштів для формування модельного пор�
тфелю та комісійні витрати невеликі, однак й дохід не�
великий. Програма "Індивідуальний трейдер" потребує
значних грошових вкладень, комісійних виплат та вина�
город, однак рівень ризику має середній, а дохід — 100%.
Тому вибір певного продукту буде залежати від обра�
ної домогосподарством інвестиційної стратегії, життє�
вого циклу родини та фінансової поведінки.

Певною мірою ці інвестиційні продукти є більш при�
вабливими в даний період, тому що у 2011 році спосте�
рігалося падіння активності на фондовому ринку,
дохідність практично у всіх видів ІСІ була від'ємною (рис.
4) [10], а у гібридного продукту "Арт�копилка" — пози�
тивною за рахунок комбінації агресивної складової (ф'ю�
черса UX) та консервативної (ОВДЗ, облігації Ощадбан�
ку Росії та корпоративні облігації Агромат) [11].

Здійснивши аналіз наведених на рис. 4 показників,
можна зробити висновки, що у 2011 році індекси фон�
дового ринку демонстрували поступовий знижувальний
тренд (�40 — �45%), наблизившись до рівня 2009 року.
Таку ж тенденцію продемонстрували й ІСІ: провал фон�
дових індикаторів у третьому кварталі 2011 р. та відтік
капіталу у другому півріччі позначилися на фондах
відкритого та інтервального типів, середня доходність
яких впала значно нижче, ніж закритих ІСІ. Відкриті ІСІ
показали за 2011 рік у середньому �1,5%, інтервальні ІСІ
— �18,7%, закриті ІСІ — �8.3%.

Таким чином, у 2011 році публічні ІСІ, особливо із
агресивними інвестиційними стратегіями, зазнали збитків
(за рахунок падіння фондових індексів) і втратили попу�
лярність серед інвесторів. У той же час ряд фондів із кон�

сервативною стратегією були більш
ефективними у збереженні вартості за�
ощаджень своїх вкладників, а деякі за�
безпечили їх примноження.

Разом з тим, депозити у золоті та
у євро, які у четвертому кварталі 2011
р. були збитковими, за наслідками
всього періоду мали розрахункову
дохідність, відповідно, +16,9% та
+5,3%. Найбільш доходними, на тлі
підвищення ставок на фінансових рин�
ках у 2011 році були річні банківські
вклади у гривні (17,5%).

ВИСНОВКИ
Отже, розглянувши існуючі на фон�

довому ринку інструменти інвестуван�
ня, можна прийти до висновків, що для
приватного інвестора формування інди�
відуального інвестиційного портфеля є
досить складним питанням. Тому на по�
чатковому етапі необхідно не вкладати
гроші в один вид активів, а, можливо,
довіритися професіоналам — інвес�
тиційній компанії, компанії з управлін�
ня активами або індивідуальному бро�

керу, які будуть здатні певним чином диверсифікувати пор�
тфель залежно від змінних умов ринкового середовища.
Зарубіжний досвід свідчить, що більша частина приватних
інвестицій поступає через інвестиційні фонди та довірче
управління, тому цей сектор фінансового ринку має перс�
пективи розвитку. Таким чином, подальше дослідження в
сфері формування інвестиційного портфеля для домогос�
подарства є необхідним і актуальним.
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Рис. 4. Динаміка доходності депозитів, інвестиційних фондів та індексів


