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Сучасна ситуація в українській
економіці диктує необхідність акти$
візації інвестиційної діяльності.
Ключову роль у здійсненні інвес$
тицій відіграють банки, які виступа$
ють посередниками в акумулюванні
та перерозподілі тимчасово вільних
коштів [8]. Зарубіжний досвід свід$
чить, що одним з трьох напрямів ро$
боти банків в інвестиційній сфері є
акумулювання заощаджень і спря$
мування їх на фондовий ринок [7].

Інвестиційна діяльність банків та
економічне зростання — це два взає$
мопов’язані процеси. Економічне
зростання значною мірою залежить
від здійснення банками інвестицій, і
навпаки. Тож зробимо спробу про$
аналізувати ситуацію, яка характе$
ризує сучасний стан інвестиційної
діяльності банків в Україні.

У першому кварталі поточного
року номінальний обсяг фінансових
ресурсів банків збільшився на 6,8% і
становив 860,1 млрд грн. Основним
джерелом їх зростання були депози$
ти секторів економіки, які займають
в структурі ресурсів 35,1%. Обсяг
депозитів збільшився на 7,7% і ста$
новив 301,61млрд грн. Зростанню
ресурсної бази сприяло також
збільшення депозитних зобов'язань
перед нерезидентами на 8,2 % та зро$
стання капіталу на 13,1 %.

Економічне зростання потребує
відповідного рівня ресурсів банківсь$
кої системи, проте її еволюційний
розвиток не зможе забезпечити по$
трібних обсягів банківського капіта$
лу, а залучення значного зарубіжно$
го капіталу призведе до втрати еко$
номічної незалежності. Проблема
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полягає в тому, щоб знайти ресурси
в національній економічній системі,
які відповідають поставленим зав$
данням як за обсягом, так і за ціною.

Необхідним кроком забезпечен$
ня ресурсної бази комерційних
банків є впровадження спеціальних
гарантій безпечності і підтримка за$
цікавленості населення у розміщенні
власних заощаджень у комерційних
банках. Для цього слід відмовитись
від ідеї оподаткування доходів гро$
мадян, отриманих у результаті бан$
ківського депонування вільних
коштів. Комерційні банки для домо$
господарств є надійнішим  місцем

збереження заощаджень, і саме бан$
ки в цьому значенні мають суттєві
переваги перед небанківськими
структурами. Так, хоча відсотки по
заощадженнях в банках не є високи$
ми (особливо в дуже великих банках
з іноземним капіталом), але є ста$
більними і відносно безпечними, чого
не можна сказати про інші не$
банківські структури. До того ж за$
конодавство зобов'язує банки бути

учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб [4]. Станом на
01.06.2008 року учасниками Фонду є
98 % банків, тобто 174 банки з 177
діючих.

Важливе значення для інвестицій$
ної діяльності має й інвестиційна
мобільність ставки рефінансування,
яка останнім часом зросла і складає
12%. В той же час, наприклад, в
Англії вона становить 5,0 % [12]. У
контексті вступу до Світової орга$
нізації торгівлі доцільно встановлю$
вати ставки інвестиційного рефінан$
сування українських банків на рівні
розвинених країн, інакше конку$
рентні умови для іноземних і украї$
нських банків будуть різними, що
суперечить принципам ринкової еко$
номіки.

У таблиці 1 надані показники, що
характеризують інвестиційний по$
тенціал банків:

Обсяг готівкових коштів в обігу
поза депозитними операціями, які в
структурі ресурсів займають 12,8 %,
за квартал зменшився на 1,0 %, а об$
сяг операцій з цінними паперами
збільшився на 7,4 %.

Чисті зовнішні активи банків
продовжували залишатися важли$
вою складовою зміни грошової маси,
але їх номінальний обсяг протягом
минулого року і в першому кварталі
поточного, постійно зменшувався і
наприкінці періоду становив 45,0
млрд грн. (зменшення за квартал на
6,5 млрд грн., або на 12,5 %).

У той же час активні запозичен$
ня за кордоном (зростання зобов'я$
зань перед нерезидентами по креди$
тах) продовжували складати суттє$
ву частину ресурсів депозитних опе$
рацій.

В інституційному розміщенні
коштів банків у першому кварталі
2008 року відбулися певні структурні
зрушення порівняно з тенденціями

попереднього року.
У структурі активів основну час$

тину складають вимоги інших банків.
Частка вимог до Центральних

органів державного управління в за$
гальному їх обсязі протягом 2007
року та першого кварталу 2008 року
залишається незначною та характе$
ризується відносною стабільністю.
Спостерігається навіть незначне
зменшення їх обсягу. Так, станом на

Таблиця 1. Показники, які характеризують інвестиційний потенціал банків
станом на 01 травня 2008 року1, млн грн.

 
 

2

 
  

 
 

3  
-

 

99 433,916 132 932,544 80 233,022 46 773,096 2 669,758 520 500,40 

___________________
1Таблицю складено за даними АУБ.
2У таблиці вказані дані, які мають довгостроковий характер, адже інвестиційні опе"

рації банків з цінними паперами є передовсім довгостроковими інвестиціями а ресур"
сами для них є довгострокові вкладення.

3У гривневому еквіваленті.
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01.04.2007 р. вкладення банків у цінні
папери, емітовані органами держав$
ного управління склали 4,32 млрд
грн., на 01.10.2007 р. — 5,47 млрд грн.,
на 01.01.2008 р. — 6,20 млрд грн., а
станом на 01.04.2008 р. — 5,43 млрд
грн. Таку динаміку можна пояснити
лише зростанням вимог банків до
нерезидентів. Зокрема, вимоги
банків до нерезидентів зросли на
3,1% за квартал або на 6,5 млрд грн.,
що складає 215,75 млрд грн. в основ$
ному за рахунок збільшення вимог
Національного банку України до не$
резидентів (валютні операції по ка$
тегорії "інші депозити" та операції з
цінними паперами). Динаміка вкла$
день банків у цінні папери емітовані
нерезидентами (в т. ч. акції) наступ$
на:

— станом на 01.04.2007р. — 51,94
млрд грн.;

— станом на 01.10.2007р. — 71,74
млрд грн.;

— станом на 01.01.2008р. — 78,04
млрд грн.;

— станом на 01.04.2008р. — 84,06
млрд грн.4

Вкладення коштів за економіч$
ною сутністю визначається як інвес$
тиції. У сучасних умовах інвестуван$
ня капіталу може здійснюватися не
тільки в грошовій, а й в інших фор$
мах — різноманітних фінансових
інструментів (насамперед цінних па$
перів). Банки здійснюють прямі інве$
стиції та операції з цінними папера$
ми відповідно до законодавства Ук$
раїни про цінні папери, інвестиційну
діяльність та згідно з нормативно$
правовими актами НБУ. Під прями$
ми інвестиціями розуміють особис$
ту участь банку у виборі об'єкта інве$
стування і вкладення коштів. Такі
операції здійснюють банки, що ма$
ють досить точну інформацію про
емітента і добре ознайомлені з меха$
нізмом інвестування. При цьому
банк періодично виходить на ринок
цінних паперів і приймає рішення
придбати ті чи інші цінні папери, та
тримати їх у своєму портфелі, вихо$
дячи з оцінки прибутковості даного
цінного паперу. Основним спону$
кальним мотивом при здійсненні та$
ких операцій для банків є отриман$
ня прибутку — чим більший очікува$
ний прибуток, тим, відповідно, ви$
щим буде обсяг інвестицій. Таким
чином банк орієнтується на довго$
строкові фактори прибутковості.
Динаміку складових кредитно$інве$
стиційного портфелю комерційних
банків України проілюстровано в
таблиці 2.

Особливого дослідження потре$
бує вплив курсових різниць на інве$
стиційні процеси. Якщо курс націо$
нальної валюти стабільний, то сти$
мули до інвестування і відповідні га$
рантії збереження коштів мають як
національні, так й іноземні інвесто$
ри  [6, с. 129]. Так, з таблиці 2 видно
зростання обсягу банківських інве$

стицій у цінні папери станом на
початок 2008 року майже у 2 рази у
порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.

Вкладення банків у цінні папери
як боргові, так і пайові підрозділя$

ють також залежно від того, хто їх
емітував в обіг.

Вкладення в боргові цінні папе$
ри підрозділяють на п'ять видів:

— боргові цінні папери централь$
них органів державного управління;

— боргові цінні папери місцевих
органів державного управління;

— боргові цінні папери, випущені
банками;

— боргові цінні папери, випущені
фінансовими (небанківськими) уста$
новами;

— боргові цінні папери, випущені
нефінансовими підприємствами.

Окремо виділяють в балансі ко$
мерційних банків вкладення в бор$
гові цінні папери, які входять до пе$
реліку цінних паперів, що прийма$
ються Національним банком до ре$
фінансування.

Як свідчать дані з таблиці 3, об$
сяг вкладень коштів банками в емі$
товані державою цінні папери склав

станом на 01.01.2008 р. 6,3 млрд грн.,
або 41 % від загального обсягу інве$
стицій.

Ще одним вагомим показником є
вкладення коштів у нефінансові кор$
порації. Питома вага їх у загально$

му обсязі склала майже 49 % станом
на 01.01.2008р. Інші інвестиції банків
не були надто вагомими.

Вкладення в акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком
підрозділяють на чотири види:

— акції та інші цінні папери з не$
фіксованим прибутком, які випущені
банками;

— акції та інші цінні папери з не$
фіксованим прибутком, які випущені
фінансовими (небанківськими) уста$
новами;

— інші акції та цінні папери з не$
фіксованим прибутком;

— власні акції банку, викуплені
у акціонерів.

Як видно з таблиці 4, найвагомі$
шою була участь банків у капіталі
нефінансових корпорацій. Так, ста$
ном на 01.01.2008 р. участь банків у
їхньому капіталі склала 48 %. Дещо
меншу кількість акцій банки придба$
ли у фінансових корпорацій — 38 %

Таблиця 2. Динаміка структури кредитно�інвестиційного портфелю комерцій�
них банків України (дані на початок року)*

*За даними АУБ

2004 2005 2006 2007 2008
-

 
, 

, 
 . . 

67 885,02 88 074,91 148 875,66 252 623,87 462 149,10 

 
 5 770,05 8 437,36 13 108,23 22 635,27 51 081,09 
 

 
 47 460,92 57 908,77 89 788,01 140 625,73 236 063,19 

 
 

 8 750,23 14 276,96 32 512,79 76 043,78 149 212,81 
 5 903,82 7 451,82 13 466,63 13 319,09 25 792,00

___________________
4 Використані дані експрес"випуску НБУ "Статистика формування та розміщення

фінансових ресурсів депозитних корпорацій" за 1 квартал 2008 року.
5Таблиця складена за даними Бюлетеня НБУ станом на 01.01.2008 р.

Таблиця 3. Розподіл цінних паперів, крім акцій,
випущених резидентами, за секторами економіки5
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від загальної вартості придбаних ак$
тивів.

З таблиці 5 бачимо, з 2003 року
зберігається динаміка зростання
вкладень в цінні папери. Так, якщо
станом на 01.01.03 обсяг вкладень в
цінні папери склав всього 4,4 млрд
грн., то станом на 01.01.08 — уже 28,1
млрд грн. Ця позитивна динаміка пе$
редовсім свідчить про підвищення за$
цікавленості банків в отриманні спе$
кулятивного доходу від операцій з
цінними паперами і отриманні права
власності на бізнес (власне інвесту$
вання в чистому вигляді). Також заз$
начимо, що одним з основних фак$
торів сприяння підвищенню вкладень
банками коштів в інвестиційні опе$
рації є залучення в банківську сферу
за цей період іноземного капіталу, що
в свою чергу значно підвищило ресур$
сний потенціал банків.

Як видно з таблиці 6, вкладення
в цінні папери в грошовому вимірі
зросли більш ніж на 14 млрд (майже
в 2 рази), але в структурі активів бан$
ку їх питома вага зменшилася з 4,7
% до 4,1 %. Обсяг активів зріс на 132
% переважно за рахунок здійснення
банками кредитних операцій.

Варто зазначити, що з початку
2008 року спостерігалася негативна
динаміка по обсягу вкладень в цінні
папери в загальному обсязі кредит$
но$інвестиційного портфеля (див.
табл. 7). Неважко підрахувати, що
станом на 01.01.08 обсяг цінних па$
перів в загальному обсязі кредитно$
інвестиційного портфеля склав 5,58
%, а на 01.04.08 р. — 4,85 %. Спро$
буємо це пояснити не пасивністю
банків у здійсненні операцій з цінни$
ми паперами, а зростанням кредит$
ної активності банків. Така ситуація,

на нашу думку, склалася
передовсім за рахунок за$
лучення іноземного капіта$
лу, який є значно дешевшим
наших ресурсів, а отже й
зростанням, відповідно, об$
сягом кредитування.

Все ж, варто зазначити,
що, хоча обсяги здійснюва$
них операцій банками з
цінними паперами не рос$
туть такими ж темпами, як
кредитний портфель банків
України, в часовому гори$
зонті їх обсяги поступово
зростають.

Так коротко можна
охарактеризувати сьо$
годнішній стан інвестицій$
ної діяльності банків Ук$
раїни. Щодо його розвит$
ку, зазначимо, що пере$
дусім він залежить від роз$
витку фондового ринку в
Україні. Варто також ска$
зати, що на даний час дер$
жавними органами при$
діляється увага розвитку
інвестиційної діяльності
країни вцілому, маючи на

Таблиця 5. Динаміка структури активів банків України6, млн грн.

 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008

 
 9 041,00 15 254,20 22 465,47 35 085,32 43 230,80 61 624,90

 
 46 734,30 69 848,19 92 417,85 149 968,36 260 065,60 471 460,40

  
  4 400,70 6 222,11 7 802,38 13 691,83 13 956,40 28 120,10

 
 1 472,20 1 103,92 1 210,71 1 069,67 1 361,60 1 794,90

  
  

 4 923,40 6 222,11 8 475,00 11 338,55 18 041,20 26 923,50
 

  
 934,10 1 204,28 1 345,24 1 925,41 2 723,20 5 384,70

  320,90 501,78 807,14 855,74 1 021,20 2 991,50
 67 826,60 100 356,60 134 523,80 213 934,90 340 400,00 598 300,00

Таблиця 4. Розподіл акцій у портфелі банків за секторами економіки
у 2002—2007 рр.

    ,  . 

  

  

 
 
 

     

 
 

      

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

2002 830 20 61 … … 734 5 729 14
2003 1 358 19 81 … … 1 247 8 1 239 11
2004 2 258 23 195 … … 2 030 8 2 022 11
2005 3 580 37 505 … … 2 911 32 2 880 128
2006 4 109 242 1 022 117 906 2 688 7 2 681 157
2007 6 478 281 2 434 354 2 080 3 215 10 3 205 548

___________________
6 Таблиця складена за даними Бюлетеня НБУ станом на 01.01.2008 р.
7 Таблиця складена за даними Бюлетеня НБУ станом на 01.01.2008 р.

Таблиця 6. Структура активів банків України станом на 01.01.2008 р.7

   01.01.2008

:          
  

01.01.2007

 . 
 

,  %  
, 

 . 

%  
 

  . 
 

, %  

 
 61 624,90 10,3% 18 394,10 142,5% 43 230,80 12,7% 

  471 460,40 78,8% 211 394,80 181,3% 260 065,60 76,4% 

   
 28 120,10 4,7% 14 163,70 201,5% 13 956,40 4,1% 

 
 1 794,90 0,3% 433,30 131,8% 1 361,60 0,4% 

   
  26 923,50 4,5% 8 882,30 149,2% 18 041,20 5,3% 

   
 5 384,70 0,9% 2 661,50 197,7% 2 723,20 0,8% 

  2 991,50 0,5% 1 970,30 292,9% 1 021,20 0,3% 
 598 300,00 100,0% 257 900,00 132,0% 340 400,00 100,0% 
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увазі розвиток інвестиційного
клімату та реальних інвестицій і
практично не звертається увага на
такий важливий сегмент участі
банків у інвестиційному процесі
держави як здійснення ними інвес$
тиційних операцій з цінними папе$
рами. Хоча саме цей сегмент інвес$
тицій є перспективним у майбутнь$
ому. Так, розглядаючи "Програму
розвитку інвестиційної діяльності
на 2002—2010 роки", можна побачи$
ти, що увага приділяється виключ$
но здійсненню реальних інвестицій
і підтримки підприємницького сек$
тору держави. Хоча деякі з поло$
жень Програми можна застосовува$
ти і до здійснення інвестиційних
операцій банків.

Враховуючи вищевикладене, заз$
начимо, що для того щоб покращити
інвестиційний клімат та забезпечити
подальший позитивний розвиток
інвестиційної діяльності банків в Ук$
раїні, треба перш за все, вирішити на
макрорівні низку питань, зокрема та$
ких, як:

— високий рівень державного
регулювання підприємницької діяль$
ності;

— недосконалість і нестабіль$

Таблиця 7. Питома вага у загальному кредитно�інвестиційному портфелі
вкладень банків у цінні папери, млн грн.

  01.01.2008 01.04.2008 
 462149,1 514123,82

 . .: 
  25792 24934,52

ність законодавчої бази;
— неоднозначність трактування

нормативно$правових актів;
— бюрократизм та прояви ко$

рупції;
— неоптимальне податкове на$

вантаження;
— нестабільність політичного се$

редовища;
— низький рівень капіталізації

банківської системи;
— високі темпи інфляції тощо.
Тільки комплексне вирішення

цих та інших актуальних проблем
дозволить активізувати інвестиційну
діяльність банків в Україні.
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