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ПЕРЕДМОВА 

 

Для забезпечення економічного зростання в Україні необхідна ефек-

тивна діяльність суб'єктів господарювання, формування відповідного ін-

ституціонального середовища. Одним із факторів економічного зростання 

є капіталізація підприємств як процес перетворення ресурсів у капітал. Як 

правило, основним джерелом забезпечення капіталізації підприємств в Ук-

раїні є власні кошти або кредит, наданий банком. Однак ці способи фінан-

сування не завжди прийнятні для підприємства. Власні кошти найчастіше 

не дозволяють здійснювати масштабні інвестиції, а залучення кредитів не 

завжди є можливим. Дефіцит фінансових ресурсів суб'єктів господарюван-

ня також важко покрити за рахунок бюджетних коштів. Тому підприємст-

вам необхідні альтернативні можливості залучення капіталу на довгостро-

кові цілі. 

Суб’єктам господарювання складно самостійно знаходити джерела 

залучення й способи розміщення капіталу, оскільки вони функціонують в 

умовах обмеженої раціональності, неповноти інформації й нестачі спеціа-

льних знань. Проблеми пошуку коштів для забезпечення капіталізації під-

приємств можуть вирішити фінансові посередники, функції яких поляга-

ють в оптимальному розподілі капіталу в економіці шляхом спрямування в 

ті галузі, де він необхідний, і зменшенні асиметричності інформації й тран-

сакційних витрат шляхом надання послуг щодо пошуку й ефективного ро-

зміщення капіталу. Подібна практика тільки формується в Україні. 

Теоретичним і практичним аспектам проблеми функціонування та 

розвитку інституту фінансового посередництва, його впливу на формуван-

ня фінансових ресурсів підприємств, впливу асиметричності інформації і 

трансакційних витрат на функціонування фінансових посередників та не-

фінансових підприємств присвячено роботи зарубіжних і вітчизняних нау-

ковців. Серед зарубіжних учених слід виділити Дж. Герлі, Р. Голдсміта, 

Р. Коуза, С. де Куссерг, С.В. Лосєва, К. Менара, А.М. Олейника, А. Пігу, 

Ф. Ранверсе, М. Спенса, Дж. Стігліца, І.Б. Туруєва, Г. Харченко-Дорбек, 

У. Шарпа, Е. Шоу, Й. Шумпетера. В Україні проблему вдосконалення дія-

льності інституту фінансового посередництва та його ролі у фінансуванні 

підприємств в умовах інституціональних змін досліджують І.П. Булєєв, 

Н.І. Версаль, В.П. Вишневський, А.П. Вожжов, С.В. Герасимова, 

В.В. Зимовець, В.В. Корнєєв, С.В. Кульпінський, О.В. Матюшин, 

Г.О. Партин, І.В. Токмакова та інші.  

Дослідженню діяльності фінансових посередників відводиться важ-

лива роль в економічній науці й практиці. Однак їх участь у фінансуванні 

підприємств розглядається, як правило, з позиції неокласичного підходу 

економічної теорії, що припускає повну раціональність поведінки й повно-

ту знань економічних агентів, незалежність результатів їх діяльності від 

впливу зовнішніх факторів. Тому питання активізації діяльності фінансо-

вих посередників у напрямку забезпечення капіталізації підприємств пот-
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ребують подальшого поглиблення та уточнення з урахуванням інституціо-

нальних особливостей економіки України та трансакційних витрат. 

Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і обґрунту-

вання науково-методичних і практичних рекомендацій щодо розвитку фі-

нансового посередництва у забезпечення капіталізації підприємств. 

Для вирішення актуального наукового завдання розробки науково-

методичних рекомендацій щодо активізації діяльності фінансових посере-

дників та забезпечення на цій основі капіталізації підприємств реального 

сектору економіки у монографії обґрунтовано доцільність розвитку інсти-

туту кредитних бюро й рейтингових агентств, послуги яких дозволяють 

комерційним банкам і підприємствам зменшувати моральні ризики, асиме-

тричність інформації, запобігати опортуністичній поведінці агентів ринку, 

що сприяє оптимізації трансакційних витрат фінансових посередників та 

підприємств реального сектору економіки (розділ 1); обґрунтовано перева-

ги консорціумного кредитування підприємств перед кредитуванням на 

двосторонній основі за критерієм оптимізації трансакційних витрат: для 

банків-учасників консорціуму – зниження витрат на пошук інформації та 

витрат вимірювання, для позичальника – зниження витрат опортуністичної 

поведінки кредитора та витрат ведення переговорів, що дозволяє більш 

ефективно використовувати фінансові ресурси комерційних банків (роз-

діл 2); розроблено науково-методичний підхід до визначення трансакцій-

них витрат підприємств та науково-методичний підхід до оцінки вартості 

залучення позикового капіталу за участю фінансових посередників, що 

включає інтервальну вартісну оцінку трансакційних витрат із визначенням 

меж інтервалів на підставі виявлених факторів-сигналів, які свідчать про 

ймовірність їх виникнення, що дозволяє оцінити вартість залучення бан-

ківського кредиту та вартість облігаційної позики з урахуванням трансак-

ційних витрат (розділ 3).  

Комплексне використання запропонованих науково-методичних під-

ходів надає можливість підприємству оцінити вартість залучення капіталу 

з урахуванням трансакційних витрат, що дозволить обрати прийнятний 

спосіб фінансування.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА  

 

1.1 Сучасні теорії фінансового посередництва 

 

Пошук ресурсів у процесі реалізації інвестицій у сучасних умовах 

передбачає активне використання механізмів фінансового посередництва. 

Тлумачний словник визначає поняття «посередництво» як сприяння угоді 

між сторонами [147, с. 567]. На фінансовому ринку посередники сприяють 

угодам купівлі-продажу фінансових активів, вигідному розміщенню капі-

талу, пошуку інвестиційних ресурсів підприємств, і, отже, виконують роль 

фінансових посередників. 

Дослідження сутності фінансового посередництва та його ролі в дов-

гостроковому розвитку країни й капіталізації підприємств передбачає, на-

самперед, вивчення теоретичних підходів до цього визначення. За визна-

ченням С. де Куссерг [128], фінансові посередники посідають одне з осно-

вних місць у сучасних економічних теоріях, оскільки їх діяльність стано-

вить інтерес із погляду аналізу фінансування економіки. 

Традиційна економічна теорія, аналізуючи зв'язок між заощаджен-

нями й інвестиціями, не розглядає механізм, який би забезпечував рух ка-

піталу від власників заощаджень до потенційних позичальників, надаючи 

провідну роль закону попиту та пропозиції. Ідея ефективного розподілу 

ресурсів за допомогою системи фінансового посередництва вперше була 

висунута англійським економістом А. Пігу й дістала подальший розвиток у 

роботах Й. Шумпетера, Р. Голдсміта, Дж. Герлі, Е. Шоу, У. Зілбера, 

Р. Дж. Маккінона, А. Гершенкорна, Б. Фрідмана.  

У своїй праці «Економічна теорія добробуту» [154, с. 233-238] 

А. Пігу розглянув два фактори, під впливом яких відбувається рух капіта-

лу: тягар невизначеності і відстрочення споживання. Учений звернув увагу 

на розподіл факторів виробництва шляхом «системи гарантій»: банків, 

страхових компаній тощо – інституту фінансового посередництва. 

 Й. Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» [203, с. 205-

231] відокремлює кредит саме на розвиток виробництва від споживчого та 

«виробничого» і розглядає його як невід'ємну частину економічного розви-

тку. Надання такого кредиту, на його думку, дозволяє використовувати іс-

нуючі «виробничі послуги» за новим напрямком шляхом тимчасового пе-

реміщення купівельної спроможності у процесі господарювання. Учений 

стверджує, що сутністю підприємництва є використання довгострокових 

кредитів, без яких цей вид діяльності є неможливим. 

Виходячи з вищезазначеного, кредит є фактором забезпечення виро-

бничого процесу, економічного зростання і, як наслідок, довгострокового 

розвитку та капіталізації підприємств. Таким чином, фінансові посередни-

ки, які надають кошти підприємствам у тимчасове користування, є інсти-

тутами забезпечення капіталізації підприємств. 
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Новий підхід до визначення впливу фінансового посередництва на 

економічне зростання запропонував Р. Голдсміт у роботі «Фінансова стру-

ктура й розвиток» (1969 р.) [171]. У цій роботі вперше зверталася увага на 

зв'язок між розміром фінансової системи (відношення сукупних активів 

фінансових посередників до ВВП) і економічним зростанням. Проведений 

ученим аналіз показав, що в довгостроковій перспективі темпи економіч-

ного зростання вище в тих країнах, де роль фінансових посередників більш 

висока. Він також зробив висновок, що інвестування через систему фінан-

сового посередництва є більш ефективним, ніж пряме інвестування. Р. Го-

лдсміт довів, що вкладення у вторинні зобов'язання, які випускають фінан-

сові посередники, є більш привабливим для інвесторів через їх меншу ри-

зикованість, ніж у первинні зобов'язання. Виходячи із цього, фінансові по-

середники сприяють розширенню кола інвесторів шляхом залучення в гос-

подарський обіг коштів осіб, що не схильні до прямого інвестування. 

Теорії добробуту А. Пігу, економічного розвитку Й. Шумпетера, фі-

нансової глибини Р. Голдсміта поклали початок нової економічної думки, 

відповідно до якої фінансове посередництво розглядається як невід'ємний 

фактор економічного зростання. 

 У теоретичному дослідженні фінансового посередництва важливу 

роль відіграла робота американських учених Дж. Герлі та Е. Шоу [209], в 

якій обґрунтовано, що фінансові посередники сприяють підвищенню рівня  

заощаджень та інвестицій і більш ефективному розміщенню дрібних зао-

щаджень серед альтернативних інвестиційних можливостей. Ними сфор-

мульовано ідею про паралельність зростання доходів і попиту на послуги 

фінансових посередників. Задоволення попиту власників вільних коштів 

досягається шляхом зростання пропозиції нових фінансових інструментів – 

«фінансових інновацій». Реалізацію інтересів власників заощаджень пок-

ликана забезпечити система фінансового посередництва шляхом постійно-

го розвитку нових технологій, пропозиції нових фінансових інструментів, 

географічної експансії. Ідея Дж. Герлі та Е. Шоу була розвинена 

У. Зілбером, що сформулював її в теорію фінансових інновацій. Також він 

запропонував розв'язання проблеми ризиків інвестування в умовах неви-

значеності шляхом розподілу цих ризиків між економічними агентами. 

Теорія впливу фінансового фактору на економічний розвиток дістала 

своє відображення в роботах багатьох зарубіжних дослідників того часу. 

Так, американський економіст Р. Дж. Маккінон упровадив термін «фінан-

сове поглиблення», що позначає зростання частини фінансових активів у 

національному багатстві і використовується для оцінки впливу фінансово-

го посередництва на економіку країни. На думку вчених [103, с. 12], даний 

показник можна використовувати для оцінки впливу фінансового посеред-

ництва в економічній системі. Зокрема, англо-російський тлумачний слов-

ник з банківської справи, інвестицій і фінансових ринків [137, с. 172] ви-

значає «фінансове поглиблення» (financial deepening) як процес розвитку й 

ускладнення фінансового сектору, що виявляється в зростанні кількості й 
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видів фінансових інститутів, фондових інструментів, послуг, які надаються 

на ринках капіталів, в ускладненні інфраструктури, глобалізації ринків то-

що. У загальному вигляді цей показник відбивається в зростанні обсягу й 

частки фінансових активів у порівнянні з реальними активами. 

Узагальнюючи результати теоретичних досліджень учених 

[154, с. 229-238; 12; 103, с. 10-14; 128; 171; 203, с. 205-231; 194, с. 202-204; 

209], що обґрунтували роль системи фінансового посередництва в ефекти-

вному розподілі ресурсів і економічному розвитку, можна зробити наступ-

ні висновки. По-перше, за допомогою системи фінансового посередництва 

відбувається  розподіл ризиків інвестування між суб'єктами економічної 

діяльності. По-друге, розвиток фінансового посередництва сприяє стиму-

люванню підприємницької діяльності. По-третє, фінансове посередництво 

сприяє розширенню кола інвесторів, оскільки вкладення капіталу через фі-

нансових посередників є більш ефективним і менш ризикованим, ніж пря-

ме інвестування. Вищевикладені фактори сприяють більш ефективному 

розподілу ресурсів і, як наслідок, економічному зростанню в країні та за-

безпеченню капіталізації підприємств. 

Теоретичні дослідження показали, що дослідженню сутності фінан-

сового посередництва приділяється важлива роль у сучасній економічній 

теорії. Однак підходи до його визначення у межах вищевикладених теорій 

мають переважно макроекономічний характер, при цьому поведінка фінан-

сового посередника як такого практично не аналізується. На думку 

С. де Куссерг [128], дослідження, присвячені фінансовим посередникам до 

початку 80-х років, спираються на такі моделі, як неокласична теорія фір-

ми й портфельна теорія: банківська фірма є «чорним ящиком», що пере-

творює фактори в банківські продукти й автоматично застосовує правило 

максимізації прибутку, що мало відповідає реальному функціонуванню 

підприємств. 

Неокласичний підхід до економічної теорії передбачає максимізацію 

корисності економічних агентів у межах наявних ресурсів, з урахуванням 

повної раціональності поведінки, незалежно від впливу зовнішніх факто-

рів, повноти знань, якими вони володіють і відсутності опортунізму між 

контрагентами. Виходячи з постулатів даної теорії, можна припустити, що 

раціональні індивіди не тільки здатні співвіднести вигоди й витрати, але й 

розуміють наслідки своєї діяльності. Відповідно до портфельної теорії, 

банк прагне до здійснення оптимальної комбінації активів, що забезпечує 

максимальний прибуток за умови дотримання вимог про коефіцієнт лікві-

дності й урахування припустимого рівня ризику. 

 Концепція нової мікроекономіки підприємства дістала розвиток у 70-

90-і роки ХХ століття на основі дослідної програми інституціональної еко-

номічної теорії, яка, не торкнувшись сутності класичної мікроекономічної 

програми, видозмінила її, відмовившись від деяких передумов: ідеальності 

ринку, повноти інформації, досконалої конкуренції та абсолютної раціона-

льності агентів. Основою інституціонального підходу є ствердження про 
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те, що одержуваний результат буде залежати від моделі поведінки людини 

й умов, у рамках яких він функціонує [108, с. 39]. Відмова від ідеальних 

моделей неокласичного підходу приводить до більш ефективного аналізу 

ринку й нових результатів з урахуванням неповноти й асиметричності ін-

формації, обмеженої раціональності, опортуністичної поведінки учасників 

і трансакційних витрат (рис. 1.1). 

 
 Обмежена 

раціональність 

агентів 

Неповнота 

використовуваної 

інформації 

Асиметричність 

використовуваної 

інформації 

Опортунізм 

агентів 

Інформаційні витрати 

 

Трансакційні витрати 

 
 

Рисунок 1.1 – Фактори трансакційних витрат 

 

Для обґрунтування необхідності застосування інституціональних 

підходів до сучасної теорії фінансового посередництва доцільно розгляну-

ти вищевказані передумови. 

Спочатку ідея обмеженої раціональності була запропонована 

Г. Саймоном [213]. Він протиставив стандартному принципу повної раціо-

нальності, що передбачає оптимальне використання агентами всієї доступ-

ної їм інформації для максимізації своєї корисності й характерному для не-

окласичного аналізу, принцип обмеженої раціональності. На його погляд, 

обмежена раціональність більше відповідає поведінці індивідуумів, що 

мають середні здібності до пошуку, обробки й адекватного використання 

доступної інформації, не здатних прогнозувати будь-які можливі наслідки, 

пов’язані з невизначеними ситуаціями. 

Економічні агенти при прийнятті рішень орієнтуються не на критерій 

оптимального рішення, а порівнюють переваги й недоліки обмежених аль-

тернативних рішень, вибираючи те, що здається їм найбільш прийнятним і 

пов'язаним із найменшими витратами. Обмежена раціональність індивіду-

умів призводить до опортуністичної поведінки, що виражається у викорис-

танні неповноти й асиметричності інформації контрагентів у своїх інтере-

сах і стимулює до обману, ухиляння, приховування інформації та інших 

дій, що можуть спричинити трансакційні витрати. 

Аналогічної думки дотримуються й вітчизняні вчені І.П. Булєєв і 

О.В. Шепеленко [50; 51], роботи яких присвячено дослідженню ролі тран-
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сакцій у функціонуванні ринкової економіки, доведенню доцільності за-

стосування методів інституціональної економічної теорії до дослідження 

процесів відтворення в ринковій економіці, а також оптимізації трансак-

ційних витрат підприємств. 

Дослідники вважають [50, с. 101-102], що теоретичні постулати кла-

сичної економічної теорії («економічна» раціональна людина, рівновага за 

Парето, поведінка споживача в умовах повної безкоштовності інформації 

тощо) не відображають економічні процеси, які відбуваються в сучасному 

світі. В основі класичної економічної теорії розглядається «людина еконо-

мічна», що володіє необхідною інформацією в повному обсязі, в основі ін-

ституціональної економічної теорії – «людина контрактна», яка не має по-

вної інформації про ринок, як і її контрагенти. Учені звертають увагу на 

той факт, що для реальної дійсності більш характерною є хаотична нерів-

новага на ринку, постійна зміна внутрішніх і зовнішніх умов, вплив держа-

вних і суспільних інститутів на виробничі процеси, «контрактна людина». 

Інформація стає рідким і коштовним ресурсом, кількість якого є обмеже-

ною й за отримання якого необхідно платити, тому в економічних дослі-

дженнях виникає й швидко набуває поширення новий напрямок витрат – 

трансакційні. 

Поняття «витрат ринкових трансакцій» було введено одним із осно-

воположників теорії фірми Р. Коузом [207], яке надалі в економічній літе-

ратурі закріпилося як «трансакційні витрати». На думку вченого, без цього 

поняття неможливо зрозуміти роботу економічної системи.  

Під трансакційними витратами (transaction – угода) прийнято розумі-

ти всі витрати, які пов'язані зі здійсненням угод між агентами. Хоча на сьо-

годні не існує єдиної думки вчених щодо розрахунку трансакційних ви-

трат, існує кілька підходів до їх визначення та класифікації.  

Економічний словник визначає трансакційні витрати як граничні ви-

трати, необхідні для проведення фірмою всіх видів робіт та послуг при ук-

ладанні контрактів, виробництві та реалізації товарів і послуг й організації 

роботи самої фірми [73, с.571]. На думку І.П. Булєєва та 

О.В. Шепеленко [50, с. 102], трансакційні витрати – це витрати, пов'язані з 

підготовкою, укладанням контрактів, подоланням опортунізму й держав-

них бар'єрів у реалізації контрактів і післяконтрактним обслуговуванням, 

із функціонуванням державних і суспільних інститутів, внутрішньо необ-

хідних ринковій економіці. Відповідно до роботи С.В. Лосєва [131, с. 15], 

трансакційні витрати – це витрати взаємодії між економічними агентами.  

О. Вільямсон, роботи якого покладені в основу теорії трансакційних 

витрат, запропонував розрізняти трансакційні витрати передбачуваної 

(ex ante) і здійсненої (ex post) угоди [216, с. 20-21, 30-32]. До перших він 

відносить витрати на створення проекту контракту, ведення переговорів та 

забезпечення гарантій з реалізації угоди; до других – витрати, пов’язані з 

невмінням адаптуватися до непередбачуваних подій при порушенні угод, 

витрати на позиви з усунення порушень контрактних угод, організаційні та 
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експлуатаційні витрати на улагодження конфліктів (часто позасудові), ви-

трати на точне виконання контрактних зобов’язань. Учений виявив три 

елементи, що є необхідними для моделювання механізму контракту та по-

яснення величини витрат: обмежена раціональність, опортунізм поведінки 

учасників та специфічність активів. 

І.П. Булєєв і О.В. Шепеленко [50, с. 103] пропонують поділяти тран-

сакційні витрати підприємства на разові, умовно-постійні та умовно-

змінні, а їх рівень визначати шляхом виявлення й підсумовування його 

складових. Разові трансакційні витрати включають витрати, пов'язані зі 

створенням підприємства, умовно-постійні – витрати, що не залежать від 

роботи підприємства, умовно-змінні – витрати, які збільшуються або зме-

ншуються відповідно до зміни випуску й реалізації продукції підприємст-

ва. Учені вважають, що управління рівнем трансакційних витрат може бу-

ти досягнуте шляхом їх упорядкування й відображення у звітності підпри-

ємств і статистичної звітності. На їх думку, оптимальними будуть вважа-

тися витрати, які знижуються розраховуючи на одиницю товарної продук-

ції (у грошовому або натуральному вимірюванні) при забезпеченні норма-

льного функціонування державних і суспільних інститутів.  

На думку науковців, роботи яких присвячено дослідженню впливу 

трансакційних витрат на функціонування підприємств, основною пробле-

мою є вимірювання і прогнозування трансакційних витрат. І.П. Булєєв і 

О.В. Шепеленко вважають, що труднощі вимірювання трансакційних ви-

трат пов'язані з їх неявною формою, а також із тим, що вони не відбиті в 

бухгалтерській звітності [50, с. 105]. На думку К. Менара [108, с. 142-143], 

проблема можливості прямого вимірювання трансакційних витрат має 

дискусійний характер. Проте, трансакційні витрати дуже значимі як на 

мікро-, так і на макрорівні, незалежно від прийнятих визначень і викорис-

таних заходів. 

Вищевикладені підходи [108, с. 37-50,122-124,126-131; 128] дають 

підстави для розгляду теоретичних основ системи фінансового посередни-

цтва з погляду інституціонального підходу, а також для обґрунтування дія-

льності фінансових посередників і їх аналізу з урахуванням існування тра-

нсакційних витрат на ринках. 

Під інститутом фінансового посередництва у роботі мається на увазі 

система правил, норм та обмежень, що дозволяє акумулювати та розміща-

ти тимчасово вільні кошти населення й суб’єктів господарювання. 

На початку 80-х років ХХ сторіччя роль фінансового посередництва 

в економічному розвитку стала розглядатися з погляду «нової теорії фінан-

сів», тобто розподілу ресурсів з урахуванням асиметричності інформації й 

трансакційних витрат, початок чому поклала робота Дж. Акерлофа «Ринок 

«лимонів»: невизначеність якості й ринковий механізм» [208]. Засновни-

ками «нової теорії фінансів» стали Дж. Стігліц та А. Вайс [215], які уперше 

вказали на необхідність урахування таких факторів, як моральний ризик 

(ризик втрати капіталу) та асиметричність інформації (обмеженість інфор-
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мації інвестора про реальний стан об'єкта інвестування) при прийнятті рі-

шень про вкладення коштів їх власниками.  

С. де Куссерг у роботі «Нові підходи до теорії фінансового посеред-

ництва й банківська стратегія» виділяє значення банківських організацій 

серед інших фінансових посередників. На її думку, саме банк є установою, 

що служить джерелом інформації й тим самим запобігає її асиметрії, від 

якої страждають покупці й продавці, стикаючись віч-на-віч на ринку капі-

талів [128]. Розвиваючи ідею Дж. Акерлофа, учений проводить аналогію з 

функціонуванням ринку ненових машин, на якому існує асиметричність 

інформації між продавцем, що знає, у якому стані перебуває його товар, і 

покупцем, що не володіє подібною інформацією. Для забезпечення норма-

льного функціонування ринку, на думку науковця, необхідна участь посе-

редника, що вміє проводити експертизу автомобілів, що були у вжитку, і 

готового вкласти кошти для створення компанії з їх продажу. На думку 

С. де Куссерг, застосування такого підходу до фінансового ринку підкрес-

лює незамінну роль банків у підвищенні якості інформації. 

Розглядаючи банки як організації, що реалізують інформаційний 

продукт, можна виділити наступні переваги співробітництва підприємств 

із цими фінансовими посередниками (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Переваги співробітництва підприємств із банками  
із урахуванням інформаційного характеру їх діяльності  

 
По-перше, на основі довгострокових відносин підприємства-

позичальника з банком останній має у своєму розпорядженні досить на-
дійні відомості щодо його фінансового становища й спроможності ефекти-
вно здійснювати інвестиційні проекти. Це забезпечує банкові перевагу пе-
ред конкурентами на ринку, оскільки характер інформації неофіційний і не 
підлягає розголошенню. Вищевказане ствердження підтверджує одне з по-
ложень теорії трансакційних витрат, відповідно до якого частота здійснен-
ня трансакції має безпосередній вплив на витрати. Як вважає К. Менар 
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[108, с. 127-128], у міру зростання частоти трансакції знижуються пов'язані 
з нею трансакційні витрати. 

По-друге, звертаючись до банку, підприємство не зобов'язане підда-
вати розголосу відомості про свій інвестиційний проект, як це необхідно 
було б зробити на ринку капіталів при прямому інвестуванні для забезпе-
чення успіху емісії цінних паперів. Це забезпечує підприємству конфіден-
ційність інвестиційних проектів. 

По-третє, на думку С. де Куссерг, доступ підприємства до банківсь-
кого кредиту є сигналом для ринку, що сповіщає про його фінансовий стан 
і перспективи розвитку. 

По-четверте, банки як фінансові посередники сприяють зниженню 
морального ризику для інвестора. Адже при одержанні кредиту позичаль-
ник може виявити опортунізм стосовно кредитора (наприклад, використа-
ти отриману позику з метою, відмінну від тієї, що заявлена в момент звер-
тання за кредитом). За опосередкованого фінансування цей ризик знижу-
ється, оскільки кредитори, які в цьому випадку є вкладниками, передають 
банку повноваження з контролю над позичальниками. Також договори про 
депозити гарантують інвестору зворотність його коштів і фіксований до-
хід, що не можна сказати про пряме інвестування. Це забезпечує інвесто-
рам безпеку вкладень і одержання доходу, оскільки банки мають можли-
вість зниження ризику шляхом диверсифікованості.  

Вищевикладені аргументи на користь фінансових посередників, на 
думку С. де Куссерг, лежать в основі нових теоретичних підходів, що сто-
суються банків. Однак учений відводить надмірну роль банкам у реалізації 
інформаційної функції системи фінансового посередництва. На її думку, 
сутність нової теорії фінансового посередництва можна сформулювати од-
нією фразою: банки – це підприємства, що спеціалізуються на збиранні й 
використанні інформації. Такий підхід викликає сумнів, оскільки, за ви-
значенням, фінансові посередники – це організації, основною діяльністю 
яких є випуск і продаж фінансових зобов'язань (вимог до себе) як активів й 
придбання за рахунок отриманих у такий спосіб коштів фінансових активів 
інших компаній. 

Проте підхід С. де Куссерг є більш реалістичним із погляду інститу-
ціональної економіки, оскільки, в основному, у роботах, присвячених фі-
нансовим посередникам, інформаційному напрямку їх діяльності й пов'я-
заних із ним трансакційними витратами практично не приділялася увага. 
Фінансові посередники у пострадянській економічній науці, як правило, 
розглядалися лише з погляду «купівлі та продажу грошей», при цьому за 
передумову вважалось наявність нульових трансакційних витрат усередині 
системи фінансового посередництва для всіх учасників цього ринку: інвес-
тора (вкладника), позичальника й самого фінансового посередника.  

Проблемі використання сучасних підходів до теорії фінансового по-
середництва у вітчизняній практиці приділяють увагу В.П. Вишневський, 
О.В. Матюшин, І.В. Анненков [66; 136]. На їх погляд, на відміну від країн 
зі сталою ринковою економікою, в Україні інституціональні особливості є 
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яскраво вираженими. Тому інформаційний і трансакційний підходи при 
розгляді діяльності фінансових посередників залишаються вагомими.  

Становить інтерес підхід іншої групи вчених-економістів 
(В.В. Зимовець, С.П. Зубик) [103, с. 26]. Підкреслюючи важливу роль ін-
формації в системі фінансового посередництва, вони стверджують, що ін-
формаційні ресурси, як і капітал, є факторами інвестування, і, отже, дохо-
ду. Поєднання цих факторів є передумовою ефективної реалізації інвести-
ційного процесу.  

Однак необхідно враховувати, що трансакційні витрати можливі усе-
редині системи фінансового посередництва. Наприклад, позичальник не 
розкриває повної інформації (зокрема, про свою можливу неплатоспромо-
жність) і згодом не в змозі погасити заборгованість за кредитом. Фінансо-
вий посередник (банк) переносить ризик непогашення позики на плато-
спроможних позичальників шляхом завищення їм ціни за кредит з ураху-
ванням неповернення коштів неплатоспроможними позичальниками.  

З огляду на те, що асиметричність інформації може виникнути не 
тільки поза системою фінансового посередництва, але й усередині неї, слід 
зазначити доцільність уведення в структуру системи фінансового посеред-
ництва нової ланки, що сприяє реалізації інформаційної функції в системі 
фінансового посередництва й зниженню трансакційних витрат. Тому необ-
хідний новий підхід до визначення фінансових посередників, і до їх класи-
фікації і значення у фінансуванні підприємств. 

 

1.2 Сутність, визначення, класифікація і функції фінансових по-

середників в інституціональній  економіці 

 
Розглядаючи проблеми фінансового забезпечення підприємств у су-

часних умовах, основну увагу вчені-економісти приділяють переважно ба-
нкам і небанківським фінансово-кредитним установам, які виконують фун-
кції фінансових посередників.  

В економічній науці існує багато визначень сутності фінансового по-
середництва й фінансових посередників. Аналіз літературних джерел до-
зволив виділити декілька підходів до визначення й класифікації фінансо-
вих посередників (табл. 1.1).  

У сучасній зарубіжній і вітчизняній літературі фінансові посередни-
ки, як правило, розглядаються як фінансові інститути. Зарубіжні автори 
визначають фінансових посередників, насамперед, як фінансові інститути 
у вигляді банку, страхової компанії, інвестиційного фонду й кредитної спі-
лки, що акумулюють кошти населення та юридичних осіб і вкладають їх в 
економіку [61, с. 304; 167, с. 423; 107, с. 24; 204]. З. Боді та Р. Мертон [32] 
уточнюють, що головна функція фінансових посередників полягає в забез-
печенні клієнтів фінансовими продуктами й послугами з більшою ефекти-
вністю, ніж вони могли б отримати від своїх безпосередніх операцій на фі-
нансових ринках. 
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Таблиця 1.1 – Підходи до визначення фінансового посередництва, прийня-

ті в економічній науці  

Автори Підходи до визначення  

У.Ф. Шарп, 

Г.Д. Александер, 

Д.В. Бейлі  [200, с. 21] 

Фінансові посередники, або фінансові інститу-

ти, являють собою організації, що випускають 

фінансові зобов'язання (тобто вимоги до себе) 

та продають їх у якості активів за гроші 

З. Боді,  

Р. Мертон [32] 

Фінансовими посередниками називаються фір-

ми, головна функція яких полягає в забезпечен-

ні клієнтів фінансовими продуктами й послуга-

ми з більшою ефективністю, ніж вони могли б 

отримати від своїх безпосередніх операцій на 

фінансових ринках 

В.В. Корнєєв 

[121, с. 14] 

Фінансові посередники є спеціалізованими 

професіональними операторами фінансового 

ринку – кредитно-інвестиційними установами, 

що пропонують і реалізують фінансові послуги 

як особливий товар на умовах провадження ви-

ключних і поєднаних видів діяльності  

А.Г. Загородній, 

Г.Л. Вознюк, 

Т.С. Смовженко 

[90, с. 365] 

Посередники фінансові – сукупність фінансових 

установ (банки, страхові компанії, кредитні спі-

лки, пенсійні фонди тощо), чиї функції поляга-

ють в акумулюванні коштів громадян та юри-

дичних осіб і подальшому їх надані на комер-

ційних засадах у розпорядження позичальників 

Glossary Commander 

(служба тематичних 

тлумачних словників) 

[204] 

Фінансовий посередник – посередник між інвес-

торами й емітентами: інвестиційна компанія, ко-

мерційний банк тощо  

Г.С. Вечканов, 

Г.Р. Вечканова (енцик-

лопедичний словник) 

[61, с. 304] 

Фінансові посередники – сукупність фінансових 

фірм, таких, наприклад, як банки, взаємні й пен-

сійні фонди, а також страхові компанії, функція-

ми яких є акумулювання коштів домашніх госпо-

дарств і наступне надання цих коштів у розпоря-

дження фірм на комерційній основі 

Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовський, 

О.Б. Стародубцева 

(економічний слов-

ник)[167, с.423]  

Фінансовий посередник – фінансовий інститут у 

вигляді банку, страхової компанії, кредитної спі-

лки, взаємного фонду, що отримує кошти від по-

стачальників капіталу й вкладає їх в економіку 
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Закінчення табл. 1.1 

Автори Підходи до визначення  

Всеросійський інститут 
наукової і технічної ін-
формації (ВІНІТІ). Еко-
номіка та управління в 
зарубіжних країнах (за 
матеріалами іноземної 
преси). [107, с. 24] 

Фінансові посередники – комерційний банк, 
ощадно-позикова асоціація, взаємний ощадний 
банк, кредитна спілка або інший посередник, що 
полегшує процес переміщення коштів між «точ-
ками надлишку заощаджень» (характеризуються 
перевищенням доходів над видатками) і «точка-
ми нестачі заощаджень» (характеризуються пе-
ревищенням поточних витрат над поточними 
доходами й необхідністю залучення додаткових 
джерел коштів для компенсації різниці) 

В.В. Зимовець, 
С.П. Зубик 
[103, с. 280-281] 

Фінансові посередники (financial intermediaries) – 
спеціалізовані інститути, які опосередковують 
рух фінансових ресурсів, залучаючи їх шляхом 
розміщення фінансових інструментів власного 
випуску (в тому числі виражених у формі цінних 
паперів) серед індивідуальних інвесторів, як 
правило, власників заощаджень, та вкладаючи 
акумульовані таким чином кошти у різноманітні 
фінансові активи. 
Фінансове посередництво (financial 
intermediation) –  

 у вузькому розумінні: система опосередковано-
го фінансування, яка полягає у залученні фінан-
сових ресурсів із метою їх подальшого розміщен-
ня у фінансові активи; 

 у широкому розумінні: будь-яка професійна 
посередницька діяльність на фінансових ринках, 
включаючи комерційну та комісійну діяльність із 
цінними паперами, представницьку, довірчу тощо  

 
Із цим визначенням погоджуються й вітчизняні автори. В українсь-

кому фінансовому словнику [90, с. 365], фінансові посередники визнача-
ються як сукупність фінансових установ (банки, страхові компанії, кредит-
ні спілки, пенсійні фонди тощо), чиї функції полягають в акумулюванні 
коштів громадян та юридичних осіб і подальшому їх наданні на комерцій-
них засадах у розпорядження позичальників.  

У деяких літературних джерелах часто зустрічається визначення фі-
нансових інститутів, що збігається з визначенням фінансових посередників 
[103, с. 5; 107; 200; 204]. Так, у фінансовому словнику фінансовий інститут 
трактується як фінансовий посередник між кредиторами й позичальниками 
або між інвесторами й ощадними установами, що діють на договірній ос-
нові [204]. У зарубіжній науковій літературі фінансові інститути визнача-
ються як фінансові організації, що залучають кошти з відкритих суспіль-

http://www.smartcat.ru/Terms/term_6947024.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_6947024.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_6947024.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_6947024.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_6947024.shtml
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них джерел для розміщення їх у фінансові активи – кредити, акції, обліга-
ції й інші інструменти фінансового ринку [107, с. 24]. 
 Аналіз підходів до визначення фінансових посередників дозволив 
виявити їх ототожнення із фінансовими інститутами. Із цього погляду фі-
нансові посередники розглядаються тільки як сукупність суб'єктів, що ви-
конують визначені функції, але не відображає сутності фінансового посе-
редництва як економічної категорії. При цьому із цих визначень не зрозу-
міло, на яких саме умовах акумулюються й надаються кошти. 

Більш уточнююче визначення фінансового посередництва й фінансо-
вих посередників надають В.В. Зимовець і С.П. Зубик [103, с. 4, 280]. Вони 
пропонують розглядати фінансове посередництво у двох аспектах – вузь-
кому й широкому розумінні. Учені вважають, що фінансове посередництво 
у вузькому розумінні – це система опосередкованого фінансування, яка 
полягає в залученні фінансових ресурсів із метою їх подальшого розмі-
щення у фінансові активи. У широкому розумінні, на їх погляд, фінансове 
посередництво являє собою будь-яку професійну посередницьку діяльність 
на фінансовому ринку, що включає комерційну й комісійну діяльність із 
цінним паперами. Учені характеризують фінансових посередників як спе-
ціалізовані інститути, що опосередковують рух фінансових ресурсів, залу-
чаючи їх шляхом розміщення фінансових інструментів власного випуску (в 
тому числі виражених у формі цінних паперів) серед індивідуальних інвес-
торів та вкладаючи закумульовані таким чином кошти в різноманітні фі-
нансові активи. 

Визначення фінансового посередництва й фінансових посередників, 
що найбільш заслуговує на увагу, є трактування, запропоноване 
У.Ф. Шарпом, Г.Д. Александером і Д.В. Бейлі. Тлумачення фінансового 
посередництва, що наводиться відомими вченими-економістами, містить у 
собі більш глибоке бачення сутності цього поняття. На їх думку 
[200, с. 21], фінансові посередники, або фінансові інститути, являють со-
бою організації, що випускають фінансові зобов'язання (тобто вимоги до 
себе) та продають їх у якості активів за гроші. На отримані в такий спосіб 
кошти купуються фінансові активи інших компаній. У.Ф. Шарп, 
Г.Д. Александер і Д.В. Бейлі уточнюють головну розпізнавальну ознаку ді-
яльності фінансових посередників від інших суб'єктів господарчої діяльно-
сті, що, на їх думку, міститься в лівій частині балансового звіту (активі). 
Вони стверджують, що, оскільки фінансові зобов'язання складають праву 
частину (пасив) будь-яких підприємств, то ключові відмінності фінансових 
посередників від інших організацій полягають у вмісті лівої частини звіту.  

Як приклад, автори пропонують порівняти баланс комерційного бан-
ку й промислового підприємства. Вони вказують на те, що в пасиві балан-
су цих двох організацій містяться фінансові зобов'язання у формі поточних 
й ощадних рахунків. Однак, на їх думку, якщо подивитися на активи, що 
належать банку, то виявиться, що більша частина його грошей інвестована 
в кредити окремим особам і корпораціям, а також у державні цінні папери 
(казначейські векселі). У той же час типова промислова фірма вкладає 



 18 

гроші, в основному, у землю, будинки, устаткування й товарно-матеріальні 
запаси. Вчені роблять висновок, що банки відносяться до фінансових посе-
редників, а промислові фірми – ні, оскільки банк інвестує в основному у 
фінансові активи, тоді як промислова фірма вкладає гроші головним чином 
у реальні активи.  

Цієї ж думки дотримуються багато зарубіжних і вітчизняних авторів 
таких, як В.В. Зимовець, С.П. Зубик [103], Г.О. Партин, 
О. І. Тивончук [152], І.В. Токмакова, В.Г. Краснов [187]. Визначаючи осо-
бливість діяльності фінансових посередників, Г.О. Партин та О.І. Тивончук 
уточнюють, що «в процесі своєї діяльності фінансові посередники ство-
рюють нові вимоги та зобов'язання, що стають товаром на грошовому рин-
ку» [152, с. 46-47]. 

Учені-економісти наголошують, що саме процес створення нових зо-
бов'язань і їх обміну на зобов'язання інших суб'єктів господарювання скла-
дає основу діяльності фінансових посередників і відрізняє їх від інших су-
б'єктів фінансової діяльності (наприклад, дилерів або інститутів довірчого 
управління), які також сприяють переливу капіталу між галузями економі-
ки, але не створюють власних фінансових зобов'язань. 

Цікавим є підхід до визначення поняття фінансового посередництва, 
запропонований В.В. Корнєєвим у монографії «Фінансові посередники як 
інститути розвитку» [121, с. 13-14]. У своїй роботі вчений дає тлумачення 
терміна «інститут фінансового посередництва», що об’єднує «інституційні 
одиниці та їх діяльність у рамках визначених формальних і неформальних 
правил взаємодії елементів економічної системи». Його точка зору відріз-
няється від думки авторів вищенаведених джерел тим, що він розглядає 
фінансових посередників не тільки як «поєднувальну сервісну ланку» між 
споживачами й постачальниками капіталу, що сприяє актам купівлі-
продажу, але і як комерційні організації («ринкові інститути»), що купують 
активи для наступного їх продажу.  

В.В. Корнєєв наводить уточнююче визначення фінансових посеред-
ників як спеціалізованих професійних операторів фінансового ринку, що 
пропонують і реалізують фінансові послуги на умовах провадження ви-
ключних і поєднаних видів діяльності. При цьому під виключним видом 
діяльності вчений має на увазі обов'язкову відокремленість із сукупності 
інших (наприклад, страхування життя), а під поєднаним – сполучення  різ-
них видів діяльності (всі інші види страхування). Також він підкреслює, 
що виключний вид діяльності фінансових посередників забороняє їм зай-
матися виробничим і комерційним підприємництвом (торгівлею нефінан-
совими активами), що обумовлюється ліцензійними документами. 

Таким чином, майже всі вищевикладені трактування розглядають ін-
ститут фінансового посередництва з погляду неокласичної теорії й похо-
дять із його функції переміщення капіталу в економіці. Проте сутність фі-
нансового посередництва не обмежується цією функцією, хоча вона і є 
першорядною. У контексті інституціональної економічної теорії фінансові 
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посередники виконують також функцію зниження трансакційних витрат 
усіх учасників інвестиційного процесу. 

Виходячи з сутності діяльності фінансових посередників та їх функ-
ціонального призначення, можна зробити висновок про їх внесок у забез-
печення капіталізації підприємств. Купуючи цінні папери підприємств, або 
надаючи їм кредити, фінансові посередники сприяють підвищенню прозо-
рості та публічності їх діяльності й підвищенню їх кредитоспроможності, з 
одного боку, і залучають ресурси в обіг – з іншого. Таким чином, діяль-
ність фінансових посередників сприяє залученню коштів для довгостроко-
вого розвитку та забезпеченню капіталізації підприємств. 

Віддаючи належне існуючим визначенням, видається доцільним 
сформулювати уточнююче визначення фінансових посередників із позиції 
інституціонального підходу, що враховує багатоаспектний характер їх дія-
льності й реалії економічного життя.  

Фінансові посередники – це інститути, основною метою яких є аку-
мулювання тимчасово вільних коштів населення й суб’єктів господарю-
вання в обмін на власні зобов’язання та надання цих коштів у позику або 
продаж особам, що мають у них необхідність, що сприяє зниженню тран-
сакційних витрат учасників угоди та забезпеченню капіталізації підпри-
ємств за рахунок підвищення прозорості та публічності їх діяльності й під-
вищення їх кредитоспроможності, з одного боку, та залучення ресурсів в 
обіг з – іншого. На відміну від існуючих підходів, визначення вказує на 
особливість, механізм здійснення та доцільність діяльності фінансових по-
середників (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Сутність інституту фінансового посередництва  

 

Через складність досліджуваного процесу видається доцільною його 

класифікація (табл. 1.2). Сучасні автори диференціюють фінансових посе-
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редників за інституційною ознакою – в основному, на банківські й небан-

ківські інститути. Така класифікація прийнята і в економічній статистиці 

[180, с. 58-59, 64; 103, с. 48]. 

 

Таблиця 1.2 – Підходи до класифікації фінансових посередників, які 

прийняті в економічній науці  

Автори Підходи до класифікації 

Г.О. Партин, 

О.І. Тивончук 

[152, с. 47]. 

Фінансово-кредитна система: 

банківська система –  

 емісійний (центральний) банк;  

 неемісійні (комерційні) банки: спеціалізовані 

(інвестиційні, іпотечні тощо) й універсальні; 

парабанківська система –  

 поштово-ощадні установи; 

 спеціалізовані кредитно-фінансові інститути: пе-

нсійні та інвестиційні фонди, страхові, фінансові, лі-

зингові, факторингові компанії, брокерські і дилерсь-

кі фірми, ломбарди тощо 

В.В. Зимовець, 

С.П. Зубик  

[103, с. 5]  

Фінансові посередники:  

 депозитні: комерційні, ощадні банки, інші 

ощадні та кредитні установи; 

 договірні ощадні (або контрактні): страхові 

компанії, пенсійні фонди; 

 інвестиційні: інститути спільного інвестування 

В.В. Корнєєв  

[121, с. 173] 

Фінансові посередники: 

згідно з інституційною класифікацією –  

 банківські установи: універсальні та спеціалізо-

вані банки; 

 небанківські установи: інститути спільного ін-

вестування, страхові компанії, недержавні пенсійні 

фонди, компанії з управління активами, кредитні 

спілки, ломбарди;  

згідно з класифікацією за сферами професійної дія-

льності –  

 депозитні установи: універсальні та спеціалізовані 

банки, кредитні товариства; 

 контрактно-ощадні установи: страхові компа-

нії, пенсійні фонди, ощадні асоціації; 

 інвестиційні установи: інвестиційні банки, ін-

ститути спільного інвестування, інші інвестиційні 

організації 
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Так, за ствердженням Г.О. Партин і О.І. Тивончук [152, с. 46], функ-

цію перерозподілу вільних фінансових ресурсів від потенційних інвесторів 

до позичальників виконує фінансово-кредитна система, що поділяється на 

дві підсистеми – банківську й парабанківську. Кожна із цих підсистем 

представлена окремими інститутами. Вчені розглядають банківську систе-

му як сукупність банківських організацій – центрального банку й комер-

ційних банків. Парабанківська система, на їх думку, представлена небан-

ківськими фінансово-кредитними організаціями (парабанками) – пенсій-

ними та інвестиційними фондами, страховими, фінансовими, факторинго-

вими й лізинговими компаніями, брокерськими й дилерськими фірмами, 

поштово-ощадними організаціями. Принципова відмінність банків від па-

рабанків полягає в тому, що небанківські парабанки, на відміну від банків, 

не емітують власних боргових зобов'язань, а лише власні акції. 

На банківські та небанківські фінансових посередників розподіляють 

також І.В. Токмакова і В.Г. Краснов [187, с. 68]. Проте вони уточнюють, 

що «такий поділ є суто умовним, оскільки зумовлюється не структурними 

особливостями зазначених суб'єктів, а чинним у країні законодавством, яке 

обмежує здійснення банками операцій на грошовому ринку». 

На думку інших авторів [103, с. 5], фінансові посередники поділя-

ються на установи депозитного типу, договірні ощадні установи й інвести-

ційних посередників. До перших відносять інститути, що залучають кошти 

на депозити та надають кредити позичальникам. До них належать комер-

ційні банки, ощадні інститути й кредитні спілки. До другої групи фінансо-

вих посередників, яких ще називають контрактними, відносять інститути, 

що здійснюють довгострокове нагромадження капіталів фізичних та юри-

дичних осіб з метою здійснення виплат цільового призначення на їх ко-

ристь після закінчення визначеного часу. До них належать страхові компа-

нії й пенсійні фонди. До категорії інвестиційних посередників відносять 

організації, що випускають власні цінні папери (акції, інвестиційні паї), 

об'єднуючи тим самим кошти індивідуальних інвесторів. Отримані кошти 

вони використовують для інвестицій у цінні папери інших емітентів. До 

інвестиційних посередників належать інститути спільного інвестування – 

інвестиційні фонди й компанії. 

В.В. Корнєєв [121, с. 173] наводить дві класифікації фінансових по-

середників: за інституціональною ознакою – банківські й небанківські, і за 

сферами професійної діяльності – депозитні, контрактно-ощадні й інвести-

ційні організації. Причому до небанківських фінансових посередників він, 

на відміну від більшості авторів, відносить також і ломбарди.  

Дещо відмінну від інших класифікацію, що заслуговує на увагу, про-

понує Н.І. Версаль [60, с. 99-107]. Він пропонує розглядати фінансове по-

середництво як економічне явище у двох його основних видах: посередни-

цтво в розрахунках і посередництво в кредитуванні, кожному з яких влас-

тиві певні особливі функції, відповідні фінансові посередники і фінансові 

інструменти. У запропонованій Н.І. Версалем  класифікації фінансові по-
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середники підрозділяються не тільки за інститутами, що вони представля-

ють, але й за виконуваними ними функціями (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Класифікація фінансового посередництва за Н.І. Версалем 

 

Такий підхід є більш широким. Проте автор у викладеній класифіка-

ції відносить до фінансових посередників рейтингові агентства – інститу-

ти, що виконують тільки інформаційну й консультативну функції. Незва-

жаючи на всю важливість і необхідність реалізації інформаційного напря-

мку у фінансовому посередництві, рейтингові агентства не можуть бути 

фінансовими посередниками за визначенням, оскільки основною діяльніс-

тю останніх є акумулювання грошового капіталу й трансформація його в 

економіку. 

Рейтингові агенції, відповідно до Концепції створення системи рей-

тингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів госпо-

дарювання, розробленої й затвердженої Кабінетом міністрів у 2004 році, 

спеціалізуються виключно на наданні послуг із визначення кредитного 
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рейтингу та інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із забезпечен-

ням діяльності з визначення кредитного рейтингу [164]. 

Виходячи з того, що рейтингові агенції виробляють і реалізують ви-

нятково інформаційний продукт на фінансовому ринку, їх не можна відно-

сити до фінансових посередників. Проте, з огляду на те, що інформація, як 

і капітал, є чинником інвестування, і, отже, продуктивним ресурсом, діяль-

ність цих інститутів пов'язана з діяльністю фінансових посередників, і во-

ни є важливою інформаційною ланкою між суб'єктами інституту фінансо-

вого посередництва. Схематично це можна зобразити в такий спосіб 

(рис. 1.5): 
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Рисунок 1.5 – Суб’єкти відносин інституту фінансового посередництва 

 

Ураховуючи вищесказане, видається доцільним включити в структу-

ру системи фінансового посередництва інститути, що спеціалізуються на 

збиранні й обробці інформації, що є необхідною для діяльності фінансових 

посередників при прийнятті рішення про об'єкт інвестування (рейтингові 

агентства) і суб'єкти кредитної угоди (бюро кредитних історій). У діяльно-

сті інформаційних посередників зацікавлені всі учасники фінансового рин-

ку, оскільки вони призведуть до зниження трансакційних витрат як поста-

чальників, так і споживачів капіталу. 

Фінансові посередники виражають свою сутність за допомогою фун-

кцій, які є обов'язковими для всіх видів фінансових посередників. Реаліза-

ція цих функцій фінансовими посередниками покликана призводити до 

зростання обсягів, оптимальної структури й зниження вартості інвестицій в 

економіці. Аналіз дозволив виділити наступні функції системи фінансово-

го посередництва [152, с. 46-47; 103, с. 17-27; 60, с. 102-103; 188, с. 17; 

107, с. 24; 171; 194, с. 415].  

Головною й першорядною функцією фінансового посередництва 

прийнято вважати функцію перерозподілу вільних фінансових ресурсів в 

економіці. Під цим розуміється оптимальний розподіл фінансових ресурсів 

між галузями економіки шляхом акумулювання коштів індивідуальних ін-
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весторів (постачальників капіталу), їх трансформації та переміщення до 

споживачів капіталу. Реалізація цієї функції сприяє перетворенню великої 

кількості дрібних і розрізнених вкладів окремих учасників фінансового 

ринку в капітал для довгострокового фінансування великих інвестиційних 

проектів і, як наслідок, капіталізації підприємств. Це призводить до зрос-

тання обсягів інвестицій і переорієнтації капіталу із традиційних сфер у 

нові, що сприяє структурній зміні й інноваційному розвитку економіки. 

Окрім того, система фінансового посередництва в економіці покли-

кана виконувати функції зниження трансакційних витрат учасників інвес-

тиційного процесу: 

перерозподіл і зниження ризиків інвестування шляхом диверсифіко-

ваності активів; 

підвищення ліквідності інвестиційних ресурсів шляхом професійного 

управління активами; 

збалансування попиту та пропозиції на фінансовому ринку шляхом 

приведення активів і зобов'язань відповідно до потреб економіки; 

зниження витрат на здійснення операцій з активами;  

управління ризиками інвестування шляхом контролю й моніторингу; 

зменшення асиметричності інформації на фінансовому ринку. 

Узявши за основу твердження, що факторами інвестування є капітал 

і інформація, доцільно більш докладно проаналізувати функцію зменшення 

асиметричності інформації на фінансовому ринку. Деякі дослідники нази-

вають цю функцію інформаційною. Виконуючи цю функцію, фінансові по-

середники надають інформаційні послуги індивідуальним інвесторам. Ці 

послуги можуть надаватися як прямим (надання інформації контрагентам 

шляхом консультацій), так і опосередкованим (шляхом управління капіта-

лом інвестора) способами. Перший спосіб полягає у продукуванні фінан-

совими посередниками й наданні інвесторам інформації про різні методи 

інвестування. Сутність інформаційних послуг, що надаються в опосеред-

кованій формі, полягає у використанні інформації, що є в розпорядженні 

фінансових посередників при виборі об'єктів інвестування для оптималь-

ного розміщення капіталу інвестора. 

 Реалізація інформаційної функції фінансовими посередниками приз-

водить, з одного боку, до зниження вартості трансформації капіталу шля-

хом скорочення трансакційних витрат, а з іншого – до підвищення довіри й 

залучення в інвестиційний процес більшої кількості інвесторів, а також 

зниження ризиків інвестування. У цілому, це сприяє активізації інвести-

ційного процесу й оптимальному розподілу капіталу в економіці. 

Узагальнення результатів дослідження, що наведено на рис. 1.6, до-

зволило виділити загальні й специфічні функції системи фінансового посе-

редництва, реалізація яких обумовлює класифікацію фінансових інститутів 

і їх роль в економіці. Удосконалена класифікація фінансових посередників 

являє собою взаємозв'язок різних підходів до класифікації та враховує за-

гальні й специфічні функції фінансових посередників в економіці. 
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Рисунок 1.6 – Удосконалена класифікація фінансових посередників  

із урахуванням виконуваних ними функцій 

 

 Таким чином, аналіз підходів учених-економістів до визначення й 

класифікації системи фінансового посередництва дозволив зробити насту-

пні висновки й пропозиції. 
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  Результатом теоретичного дослідження є ототожнення авторами фі-

нансових посередників із фінансовими інститутами. Більшість визначень 

системи фінансового посередництва зводиться до інститутів, що її предста-

вляють, а класифікації фінансових посередників – до поділу на банківські й 

небанківські організації. Такий підхід розглядає фінансових посередників 

тільки як сукупність суб'єктів, що виконують визначені функції, але не ві-

дображає сутності фінансового посередництва як економічної категорії. 

Класифікація фінансових посередників, запропонована автором, роз-

глядає фінансових посередників не тільки за інституціональною ознакою, 

але й з урахуванням виконуваних ними функцій. Класифікація розроблена 

на основі підходу французького вченого-економіста С. де Куссерг [128], на 

думку якої, систему фінансового посередництва найбільш правильно розг-

лядати з точки зору її функцій, ніж з точки зору інститутів, які до неї 

включено, тому що функції більше стабільні, на відміну від інститутів, які 

змінюються під впливом конкуренції або фінансових інновацій. 

До структури системи фінансового посередництва було б доцільно 

включити інститути, що спеціалізуються на зборі й обробці інформації 

(інформаційних посередників), в ефективній діяльності яких зацікавлені 

всі учасники фінансового ринку. 

Відомо, що об'єктивно оцінити потенційного контрагента досить 

складно, не маючи достатньої інформації щодо його платоспроможності й 

кредитоспроможності. Це стосується як інформації про позичальників, що 

необхідна кредиторам, так й інформації щодо форм і методів кредитування 

в кожному конкретному випадку, необхідної позичальникам. В інформації 

зацікавлений також і потенційний інвестор. Це відомості про фінансові ін-

ститути й підприємства, у які він міг би вкласти свої кошти. За відсутності 

необхідних даних інвестор платить трансакційні витрати на збір та оброб-

ку інформації. Це й витрати часу на збір інформації, і витрати, пов'язані з її 

невірогідністю й неточністю. 

Світовий досвід свідчить, що одним зі способів вирішення цих про-

блем є впровадження інституту бюро кредитних історій і рейтингових 

агентств. Діяльність цих інститутів як інформаційних посередників спря-

мована на реалізацію інформаційної функції в системі фінансового посере-

дництва.  

Бюро кредитних історій (БКІ) (або кредитне бюро) – це організація, 

діяльність якої полягає в зборі, зберіганні, обробці й використанні інфор-

мації про фізичних і юридичних осіб – одержувачів кредиту. Ця інформа-

ція включає, як правило, відомості, що ідентифікують особу, відомості про 

грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії, а також відомості про 

операції з інформацією, що складає кредитну історію [97]. Кредитор за ви-

значену плату може отримати цю інформацію в бюро кредитних історій за 

умови згоди на це позичальника. В основі функціонування інституту бюро 

кредитних історій лежить сучасна інформаційна система. 
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Аналіз літературних джерел дозволив обґрунтувати необхідність фу-

нкціонування БКІ і рейтингових агентств як інформаційних посередників 

для подальшого розвитку інституту фінансового посередництва й фінансо-

во-кредитної системи в країні, що буде сприяти забезпеченню довгостро-

кового розвитку підприємств. 

В.М. Гриньова і О.М. Колодізєв 77, с. 95 вважають, що основною 

інституціональною структурою, яка виконує функції посередника щодо 

обміну інформацією про платоспроможність позичальника, залишається 

кредитне бюро. На їх думку, функціонування БКІ забезпечує найбільш ре-

альне прогнозування повернення позик кредиторам, а також можливість 

використання такої інформації з метою оптимального визначення ціни 

кредиту та мінімізації кредитного ризику. 

Як вважає В.В. Корнєєв 121, с. 112-114, використання послуг кре-

дитних бюро дає кредиторам можливість прогнозування поведінки й пла-

тоспроможності позичальників, дефолтів і порушень домовленостей. Уче-

ний підкреслює, що основне завдання кредитних бюро полягає у мініміза-

ції ризиків можливих фінансових втрат своїх клієнтів. У цілому, на його 

думку, зі створенням кредитних бюро підвищується прозорість відносин 

між ринковими контрагентами, що сприяє збільшенню обсягів фінансових 

операцій в організованій частині ринку. 

На думку Є.І. Невмержицького 140; 141, с. 51-52, існування БКІ 

сприяє розвиткові споживчого кредитування в Україні, а кредитна історія 

позичальника є альтернативою заставі, що є обов'язковою при кредитуван-

ні. Він вважає, що у функціонуванні БКІ зацікавлені як позичальники, так і 

кредитори. Перші зацікавлені в одержанні як можна більш високого креди-

тного рейтингу, від якого залежить величина ставки кредиту. Другі можуть 

одержати більше інформації про позичальника й, виходячи з неї, варіювати 

процентні ставки. Це зменшує проблему несприятливого вибору, яка поля-

гає в тому, що більш надійні позичальники змушені виплачувати завищену 

винагороду за ризик, а ненадійні виплачують занижену.  

Таким чином, підвищується ефективність розподілу кредитних ресу-

рсів. Інститут БКІ дозволить банкам знизити витрати на збір інформації 

про кредитоспроможність клієнтів. В умовах дефіциту фінансових ресурсів 

для комерційних банків, що спостерігається сьогодні, розвиток і функціо-

нування кредитних бюро є необхідним для забезпечення ліквідності й ста-

більності фінансово-кредитної системи України. 

 Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що для подальшого 

розвитку та функціонування БКІ в Україні є об'єктивні передумови. До них 

можна віднести: 

 зростання обсягів кредитування, і отже, підвищення попиту на інфо-

рмацію про позичальника; 

 потреба в зниженні ризиків кредитних організацій і кредитних ставок; 

 розвиток ринку фінансових і страхових послуг; 
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 загроза шахрайства з використанням кредитних ресурсів. 

БКІ створюється для збору, обробки, зберігання й використання інфо-

рмації, що складає кредитну історію позичальника (ідентифікація особи, ві-

домості про платоспроможність, порушення платіжної дисципліни тощо). 

Основними постачальниками й користувачами інформації, що складає кре-

дитну історію, є комерційні банки й небанківські фінансові інститути. БКІ 

акумулюють дані, які отримують від кредиторів протягом визначеного часу, 

обробляють їх, формуючи кредитну історію, а потім надають у вигляді ста-

ндартизованого звіту на запит й за визначену плату на підставі договору. 

Розвиток інституту БКІ у світі відбувається досить швидкими темпа-

ми. Щомісяця всі кредитні організації надають до БКІ дані про стан креди-

тних рахунків позичальників. Також до бази даних бюро вводять всі лега-

льні відомості про позичальників: банкрутства, судові розгляди, податкові 

пільги тощо 47, с. 19. 

Як показує світова практика, найпростіший звіт – документ, що міс-

тить інформацію про минулі неповернені й прострочені позички – так звані 

«чорні» дані. «Білі» дані – це звіти, що містять увесь комплекс інформації 

про активи й пасиви позичальника, розмір його заробітної плати, склад ро-

дини тощо. Не в усіх країнах законодавство дозволяє надавати повну інфо-

рмацію про клієнта. Наприклад, в Австралії, Бельгії, Бразилії, Данії банк 

може купити в кредитному бюро тільки «чорні» дані, а в Німеччині, Вели-

кобританії й США таких обмежень немає 77, с. 96. 

БКІ у різних формах функціонують у багатьох країнах. У Японії та 

країнах Європи вони, як правило, створюються у вигляді приватних ком-

паній, що належать кредитним консорціумам. У Фінляндії та Бельгії БКІ 

функціонують під керівництвом агентів уряду. Крім БКІ, у багатьох краї-

нах створюються організації державної реєстрації кредитів – Public credit 

registers (PCR).  

Щодо країн пострадянського простору, заслуговує на увагу станов-

лення російського ринку кредитних історій. Діяльність, права та обов'язки 

суб'єктів цього ринку (банку, кредитних бюро й позичальника) регулюєть-

ся Федеральним законом Російської Федерації від 30 грудня 2004 р. № 218-

ФЗ «Про кредитні історії» 70, с. 18; 146; 179, с. 10; 192. Відповідно до 

цього Закону всі кредитні організації зобов'язані надавати інформацію про 

позичальників до БКІ, з яким укладається договір на надання інформацій-

них послуг. На виконання Закону в 2005 році в Росії було створено декіль-

ка БКІ. Усього на той момент у країні створилося 4 великих бюро кредит-

них історій, за даними аналітиків саме вони мали всі шанси зайняти основ-

ну частку цього ринку (табл. 1.3) [9; 92; 125; 126; 173; 178. 
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Таблиця 1.3 – Найменування й склад засновників бюро кредитних історій 

у Росії 

Найменування БКІ Засновники БКІ 

БКІ «Экспириан-Интерфакс» «Experian» (кредитне бюро, Велико-

британія); Інтерфакс (інформаційна 

група) 

БКІ «Национальное бюро кредит-

ных историй» (HБКІ)  

Асоціація російських банків (АРБ), 

американське кредитне бюро «Trans 

Union International», «Вне-

шторгбанк», банк «АК Барс», «Аль-

фа-банк», банк «Зенит», банк «Пет-

рокоммерц», «Газпромбанк», «Дель-

таБанк», «Росбанк», «Ситибанк», 

«Импэксбанк», «Юниаструм банк», 

Перший Чесько-російський банк 

БКІ «Инфокредит»  «Сбербанк» (50 % акцій), «Национа-

льный резервный банк», «Межре-

гиональный инвестиционный банк», 

група «Русагро» 

Об’єднане бюро кредитних історій 

(ОБКІ) 

Дані відсутні 

 

 В Україні закладено основи розвитку інституту бюро кредитних іс-

торій. Двадцять третього червня 2005 р. було прийнято Закон України 

«Про організацію формування та обігу кредитних історій», який визначає 

правові та організаційні основи формування й ведення кредитних історій, 

права суб'єктів і користувачів БКІ, вимоги до захисту інформації, що скла-

дає кредитну історію, а також порядок утворення, діяльності й ліквідації 

бюро кредитних історій [97]. Метою Закону є врегулювання суспільних ві-

дносин, що виникають у сфері збору, обробки, зберігання, захисту й вико-

ристання інформації про виконання особами грошових зобов'язань. Цим 

законом визначені: 

принципи формування та доступу до інформації, що складає кредит-

ну історію: забезпечення конституційних прав і свобод суб'єктів кредитних 

історій; адекватність обсягів інформації цілям, для яких вони збираються; 

об'єктивність, повнота, вірогідність, регулярність, безперервність, цільове 

використання, конфіденційність, захист інформації; збір і надання інфор-

мації, що складає кредитну історію, виключно за згодою суб'єкта кредитної 

історії (позичальника); незалежність бюро кредитних історій; 

джерела формування кредитних історій: відомості, які надаються кори-

стувачами кредитного бюро (банками та іншими суб'єктами господарської 

діяльності, які надають послуги відстроченням платежу), відомості держав-

них реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування; 
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інформація, що міститься в кредитній історії: відомості, що іденти-

фікують особу (повне найменування підприємства, ідентифікаційний код 

тощо); відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії; ін-

формація про суб'єкта кредитної історії, що складається із сукупності до-

кументованої інформації про особу з державних реєстрів та інших баз да-

них, відкритих для загального користування (наявність заборгованості з 

податків і обов'язкових платежів тощо); відомості про операції з інформа-

цією, яка складає кредитну історію; 

 інформація, що не підлягає збору: національність, політичні погляди, 

релігійні й філософські переконання, стан здоров'я; 

 порядок збору інформації й формування кредитної історії; 

 порядок зберігання й вилучення інформації, що складає кредитну іс-

торію; 

основи й порядок надання кредитного звіту; 

захист інформації, що складає кредитну історію; 

права суб'єктів кредитної історії; 

вимоги, висунуті до бюро кредитних історій; 

державне регулювання бюро кредитних історій. 

У червні 2005 року за участю представників Світового банку, НБУ, 

Асоціації українських банків, Міністерства фінансів і комерційних банків 

було створене ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій». Далі 

за участю Національної асоціації кредитних спілок України, Асоціації ук-

раїнських банків та інших кредитних інститутів утворилися кредитні бюро 

«Українське бюро кредитних історій» і «Міжнародне бюро кредитних іс-

торій» (табл. 1.4) 169. 

На початок 2010 року у єдиному реєстрі бюро кредитних історій в 

Україні було зареєстровано п’ять бюро кредитних історій, на середину 

2011 р. – шість1, які мають сприяти спрощенню, прискоренню й здешев-

ленню доступу до кредитних ресурсів, а також зменшенню ризиків креди-

тних організацій 88. 

На думку вчених і фахівців цієї галузі, при створенні бюро кредит-

них історій переваги отримують як позичальник, так і кредитор. Створення 

кредитних бюро дасть змогу зменшити ризики кредитного портфеля банку, 

дисциплінувати поведінку позичальника тощо. За наявності однакового 

доступу банків до системи інформації про кредити підвищиться рівень 

конкуренції та ефективність діяльності всього банківського сектору» 

47, с. 19. За оцінками американського Центру досліджень у галузі еконо-

міки й фінансів (Center for Studies in Economics and Finance), можливість 

одержання інформації про потенційного клієнта зменшує кредитний ризик 

банку в три рази. 

                                                 
1 ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 

ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ТОВ «Бюро кредитних історій «Русский стандарт», 

ТОВ «Незалежне Бюро кредитних історій», ТОВ «Бюро кредитних історій «Українське кредитне бюро». 
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Таблиця 1.4 – Найменування й склад засновників бюро кредитних історій в 

Україні 

Найменування БКІ Засновники БКІ Розмір  

уставного капі-

талу 

ТОВ «Українське бюро 

кредитних історій» 

ЗАТ КБ «ПриватБанк»; 

«BigOptima Limited» (інозе-

мна компанія) 

29,2 тис. грн. 

ЗАТ «Міжнародне бюро 

кредитних історій»  

Національна асоціація кре-

дитних спілок України 

(НАКСУ); Кредитінфо Груп 

Хф. (Ісландія); Інвестицій-

но-фінансова  група «ТАС» 

у складі ЗАТ «Страхова 

група «ТАС», ЗАТ «Стра-

хова компанія «ТАС», ЗАТ 

«ТАС-Інвестбанк», АКБ 

«ТАС-Комерцбанк» 

5 млн. грн. 

ТОВ «Перше всеукраїнсь-

ке бюро кредитних істо-

рій»  (ПВБКІ) 

32 комерційних банки, 2 

страхові компанії; Асоціа-

ція українських  банків 

(АУБ); Кредитінфо Груп 

Хф. (Ісландія) 

5 млн. 50 тис. 

грн. 

 
На думку В.М. Гриньової та О.М. Колодізєва [77, с. 97], володіння 

інформацією про фінансовий стан і виконання своїх зобов'язань суб'єктів 
господарювання й громадян дасть можливість банкам спростити систему 
перевірки, а позичальникам – процедуру одержання кредиту. Це буде 
сприяти зниженню ризиків кредитних організацій, і, отже, зниженню про-
центних ставок, а в цілому – сприяти підвищенню кредитної активності в 
країні. 

Але, поряд із позитивними явищами, існує ряд проблем. По-перше, 
збереження конфіденційності інформації: клієнти банка можуть очікувати, 
що їх кредитна історія, тобто інформація про доходи, стане відомої широ-
кому колу осіб. По-друге, є підстави припускати, що не всі банки будуть 
співпрацювати з БКІ, не бажаючи розголошувати інформацію про сумлін-
них і платоспроможних позичальників. По-третє, існує небезпека перекру-
чування інформації при введенні або передачі, що може вплинути на рі-
шення кредитора про видачу кредиту (рис. 1.7). У зв'язку із цим необхідно 
розробити механізм захисту кредитної інформації кожного конкретного 
позичальника. Тому, необхідним є глибоке дослідження досвіду функціо-
нування БКІ у зарубіжних країнах. 
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 Для позичальника: зниження 

процентних ставок; спрощення 

процедури одержання кредитів; 

підвищення довіри до позичальника. 

 Для банку: дисциплінованість 

позичальника; зниження 

трансакційних витрат на збір й 

обробку інформації. 

Для економіки в цілому: підвищення 

цивілізованості й прозорості 

кредитного ринку, 

конкурентоспроможність і 

ефективність банківського сектора. 

Функціонування бюро кредитних історій  

Перспективи  Проблеми 

 Для всіх суб'єктів 

кредитного ринку:  

 збереження 

конфіденційності інформації;  

  небезпека перекручування 

інформації при введенні; 

  імовірність неповної й 

необ'єктивної передачі 

інформації банками в бюро 

кредитних історій 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Перспективи і проблеми розвитку бюро кредитних історій 

 

Таким чином, створення та ефективне функціонування бюро кредит-

них історій стане важливим етапом у розвитку кредитного ринку в Україні. 

Актуальність досліджень і вживання практичних заходів у даному напрям-

ку не викликає сумнівів. Створення інституту кредитних бюро сприятиме 

систематизації кредитних історій позичальників і зменшенню ризиків кре-

дитування. Функціонування бюро кредитних історій дозволить кредитним 

організаціям: 

 зменшити свої трансакційні витрати на збір й обробку інформації, 

кредитні ризики банків; 

 зменшити втрати від неповернення  кредитів, і, отже, знизити відсот-

ки за кредитами; 

 дисциплінувати позичальника, оскільки він буде зацікавлений під-

вищити свій кредитний рейтинг, від чого буде залежати величина ставки за 

кредитом. 

 Однак, як вважає В.В. Корнєєв 121, с. 114, «не слід розглядати кре-

дитні бюро як панацею для учасників ринку, це не засіб фільтрації ризиків, 

а лише індикатор їх попередження». Вчений підкреслює, що кредитне бю-

ро не впливає безпосередньо на рішення про надання кредиту, а тільки 

пропонує інформацію щодо можливості прийняття такого рішення. 

У цілому, створення й функціонування БКІ сприятиме підвищенню 

рівня конкуренції й, як наслідок, кредитної активності в країні. 
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В умовах кризи функціонування й розвиток інституту кредитних бю-

ро є ще більш актуальним, ніж у період стабільної економіки, оскільки до-

зволяє банкам мінімізувати ризик масового неповернення кредитів непла-

тоспроможних позичальників і можливого банкрутства. 

Ефективній реалізації інформаційної функції в системі фінансового 

посередництва може сприяти впровадження інституту рейтингових аген-

цій. В 2004 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Концеп-

цію створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної 

економіки, суб'єктів господарювання, що визначає основи створення сис-

теми рейтингової оцінки з урахуванням досвіду міжнародних рейтингових 

агенцій [164]. 

Концепція визначає критерії проведення рейтингової оцінки, на ос-

нові результатів якої встановлюється ступінь кредитного ризику, присвою-

ється кредитний рейтинг, визначений за національною рейтинговою шка-

лою [162]. Сформовано загальні вимоги до національних рейтингових аге-

нцій. Перший досвід їх роботи в Україні свідчить про вагомий внесок у ро-

звиток інфраструктури ринку, про доцільність розробки національних рей-

тингових шкал для позиціонування підприємств і посилення їх інвестицій-

ної привабливості не тільки на національному, але й на міжнародному ри-

нках. 

Таким чином, бюро кредитних історій і рейтингові агенції (інформа-

ційні посередники) дозволяють споживачам своїх послуг (банківським та 

небанківським фінансовим посередникам) знижувати асиметричність ін-

формації та моральний ризик, запобігати опортуністичній поведінці аген-

тів ринку, що забезпечує зниження трансакційних витрат як фінансових 

посередників, так і споживачів послуг фінансових посередників (нефінан-

сових підприємств). 

Схематичне обґрунтування доцільності розвитку бюро кредитних іс-

торій та незалежних рейтингових агенцій на підставі положень інституціо-

нальної економічної теорії наведено на рис. 1.8. 

 

1.3 Проблеми й роль банківських інститутів у забезпеченні капі-

талізації підприємств України 
 

Для виявлення проблем і ролі банківських посередників у забезпе-

ченні капіталізації підприємств необхідно визначити сутність цього понят-

тя. Існує декілька підходів до визначення капіталізації. За К. Марксом, ка-

піталізація – це утворення фіктивного капіталу. Причому капіталізується 

кожен дохід, що регулярно повторюється і його обчислюють за середньою 

відсотковою ставкою як дохід, що приносив би капітал, відданий у позику 

із цього відсотка [135, с. 3-17]. У сучасній зарубіжній і вітчизняній науці та 

практиці найпоширенішої є оцінка капіталізації підприємства на основі ку-

рсової вартості його акцій [82; 153].  
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Зниження асиметричності інформації про 

позичальника або об’єкт  інвестування 

Зниження морального ризику (ризику втрати 

капіталу в зв’язку із шахрайством) 

Інформаційні посередники: бюро кредитних історій і  

незалежні рейтингові агенції   

Фінансові посередники (користувачі 

послуг інформаційних посередників): 

банки, недержавні пенсійні фонди,  

страхові компанії, інвестиційні фонди 

Зниження трансакційних витрат пошуку 

інформації і моніторингу та попередження 

опортунізму  

 

 

Підприємства (користувачі послуг 

фінансових  посередників) 

Зниження трансакційних витрат пошуку 

інформації і моніторингу та попередження 

опортунізму  

 

 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Розроблена схема впливу інформаційних посередників на 

зниження трансакційних витрат суб’єктів відносин інституту фінансового 

посередництва 

 

Виходячи із цього, капіталізація підприємства являє собою ринкову 

(біржову) вартість його цінних паперів, що залежить від оцінки на фондо-

вому ринку вартості й рентабельності активів підприємства, затребуваності 

на ринку його продукції, кваліфікації персоналу, інноваційного розвитку та 

інших факторів, що не піддаються точному кількісному визначенню.  

На думку А.А. Гриценка [78, с. 191-193], оскільки різні за змістом 

процеси є різноманітними формами виявлення розвитку однієї сутності 

явища, то всі визначення капіталізації мають бути осмислені як форми ві-

дображення процесу модифікації найбільш глибинною її сутністю. Він 

пропонує розглядати проблему капіталізації як перетворення різних ресур-

сів у капітал, тобто у вартість, яка здатна давати нову вартість. Оскільки 

вартість може бути втілена у різноманітних матеріальних та духовних, 

предметних та соціальних формах, то і капіталом може стати все, що може 

залучатися в обіг, мати вартість та використовуватися для створення нової 

вартості. Таким чином, у монографії капіталізація розглядається як процес 

перетворення ресурсів у капітал – перетворення вартості у джерело ство-

рення нової вартості. 

Зростанню капіталізації підприємства сприяє збільшення вартості 

його активів. Отже, підприємству необхідна стратегія довгострокового ро-
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звитку для впровадження інновацій, збільшення конкурентоспроможності 

продукції та, як наслідок, збільшення вартості активів і зростання капіталі-

зації підприємств. 

За своїм визначенням, розвиток – процес закономірної зміни, пере-

ходу з одного стану в інший, більш досконалий. Розвиток підприємств пе-

редбачає довгострокову програму вдосконалення своїх можливостей 

[73, с. 478]. При цьому рівень довгострокового розвитку характеризується 

зміною показників, що характеризують стан економіки країни [167, с. 273]. 

Довгостроковий розвиток підприємств включає в себе соціально-

економічний, інноваційний, інституціональний розвиток тощо. 

Дослідження факторів довгострокового розвитку підприємств 

[75, с. 45-47; 106, с. 485; 109; 167, с. 137] дозволило виявити взаємозв'язок 

між ними. Основними факторами довгострокового розвитку підприємств є 

інститути і капітал, а також інноваційний, інформаційний та інституціона-

льні фактори (рис. 1.9).  

 

 

Фактори довгострокового розвитку підприємств 

Інноваційний  

Інститути і капітал 

Інформаційний  

Інституціональні: 

- фінансовий; 

- інвестиційний; 

- науково-технічний; 

- соціальний; 

- система державного 

управління і законодавчо-

правових норм;   

- заходи щодо поліпшення 

управління перетворення 

інститутів  (правил, норм,  

постанов) 

Упровадження інновацій для отримання 

конкурентних переваг на ринку 

Пошук та ефективне розміщення коштів 

для забезпечення капіталізації 

підприємств 

Зниження асиметричності інформації та 

оптимізація трансакційних витрат 

підприємств 

Створення підприємствам умов (у т.ч. за 

допомогою системи законодавчих і 

нормативних актів) для укладання і 

дотримання контрактів із мінімальними 

витратами 

 
 

Рисунок 1.9 – Розроблена схема взаємозв'язку факторів довгострокового  

розвитку підприємств 
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Українські підприємства в сучасних умовах для подальшого вижи-

вання на ринку повинні позначити шляхи свого розвитку в довгостроковій 

перспективі. Важливим моментом при цьому є визначення стратегії підп-

риємства. 

Результати аналізу сутності стратегії підприємства дозволили вияви-

ти декілька підходів до її визначення. Економічний словник тлумачить ри-

нкову стратегію як комплекс довгострокових цілей підприємств і дій з їх 

досягнення [73, с. 533]. 

На думку Е.А. Уткіна  та О.І. Кочеткової, стратегія формулює основ-

ні цілі підприємства та шляхи їх досягнення таким чином, щоб забезпечити 

єдину спрямованість дій усього його колективу [191]. О.І. Новакова  та 

Г.С. Мерзликіна у монографії «Економічний розвиток підприємства» ви-

значають стратегію як сукупність дій, що необхідні для досягнення поста-

влених цілей шляхом раціонального використання ресурсів економічної 

системи. Також дослідники підкреслюють, що стратегією часто називають 

реалізовану політику підприємства, що являє собою набір можливих рі-

шень, а не правил їх прийняття [144]. Деякі вчені виділяють такі складові 

елементи стратегії: конкурентні переваги і недоліки, можливості та загро-

зи, місію, бачення і мету подальшого розвитку, можливості для  кількісної 

оцінки ефективності вибраних дій з метою своєчасного уточнення страте-

гічних завдань і пріоритетів [1, с. 24]. 

Таким чином, стратегією управління довгостроковим розвитком під-

приємства можна назвати політику підприємства, що являє собою сукуп-

ність можливих напрямків розвитку підприємства в довгостроковій перс-

пективі. Стратегія управління довгостроковим розвитком підприємства по-

винна включати в себе напрямки пошуку джерел фінансування, що забез-

печує його капіталізацію. Підприємству складно самостійно знаходити 

джерела залучення і способи розміщення капіталу, оскільки воно функціо-

нує в умовах обмеженої раціональності, неповноти інформації та нестачі 

спеціальних знань. Для цього необхідні фінансові посередники, функції 

яких і полягають у зниженні асиметричності інформації на фінансовому 

ринку шляхом надання послуг із пошуку та ефективного розміщення капі-

талу. Тому актуальність і необхідність подальшого дослідження проблеми 

участі фінансових посередників у забезпеченні капіталізації підприємств 

не викликає сумнівів. 

На сьогодні в Україні на ринку послуг фінансового посередництва 

провідну роль відіграють банки. Функціонування банківської системи і ре-

зультати діяльності її інститутів безпосередньо пов'язані із забезпеченням 

життєдіяльності підприємств у довгостроковій перспективі, в тому числі їх 

капіталізації. Тому доцільно, насамперед, дослідження інституту банківсь-

кого посередництва, його ролі, проблем та впливу на забезпечення капіта-

лізації підприємств. 

Вітчизняні банки в своїй діяльності керуються Конституцією Украї-

ни, Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і ба-
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нківську діяльність» і іншими нормативними та законодавчими актами [92; 

95; 120]. В Україні на кінець 2011 року зареєстровано 198 банківських ор-

ганізацій, із них ліцензію на проведення банківських операцій мають 176 

банків [81]. 

Відповідно до економічного словника [73, с. 47-48], банк – це фінан-

сове підприємство, що зосереджує тимчасово вільні кошти і надає їх у 

тимчасове користування у вигляді кредитів, є посередником у взаємних 

платежах і розрахунках між юридичними і фізичними особами, а також ре-

гулює грошовий обіг у країні, в тому числі емісію грошей. До банківських 

фінансових посередників прийнято відносити комерційні банки, які здійс-

нюють на договірних засадах розрахунково-кредитне банківське обслуго-

вування підприємств і населення. 

У вітчизняній і зарубіжній економічній практиці розрізняють універ-

сальні і спеціалізовані банки. Універсальні банки як кредитні установи по-

кликані виконувати всі основні види банківських операцій, зокрема, кре-

дитні, депозитні, розрахункові та довірчі, і обслуговувати клієнтів незале-

жно від їх галузевої приналежності. 

Спеціалізований банк – це банк, що спеціалізується у певній галузі 

банківської діяльності [204]. Відповідно до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» за спеціалізацією банки можуть бути ощадними, ін-

вестиційними, іпотечними та розрахунковими (кліринговими). Якщо біль-

ше 50 % активів банку є активами одного типу, то такий банк набуває ста-

тусу спеціалізованого, а приналежність до спеціалізованих ощадних банків 

характеризується пасивами банку (понад 50 % пасивів повинні бути вкла-

дами фізичних осіб). Якщо банк не відповідає цим вимогам, то він вважа-

ється універсальним. 

 Ощадний банк (Saving bank) – спеціалізована кредитна установа, ос-

новна функція якого полягає в залученні грошових заощаджень і тимчасо-

во вільних грошових коштів фізичних осіб. В Україні діє спеціалізований 

ощадний банк – державний ощадний банк України ВАТ «Ощадбанк». 

Результати аналізу фінансової звітності ВАТ «Ощадбанк» показали, 

що в першому кварталі 2008 року показник частки вкладів фізичних осіб у 

пасиві балансу банку становив 60,82 %, у другому – 55,69 %, у третьому – 

54,8 %. Відповідно до статті 4 Закону України «Про банки і банківську ді-

яльність» це свідчить про належність до спеціалізованої банківської уста-

нови. Однак у четвертому кварталі 2008 р. питома вага вкладів фізичних 

осіб у пасиві балансу ВАТ «Ощадбанк» знизилася більш ніж у два рази і 

склала 23,21 %. Протягом 2009 р. ця ситуація залишалася незмінною і на 

кінець четвертого кварталу 2009 р. частка вкладів фізичних осіб у пасиві 

ВАТ «Ощадбанк» склала 25,03 %2.  

Ця ситуація є наслідком кризових явищ у світовій економіці в цілому 

та вітчизняної банківської системи в даному періоді зокрема. До того ж, у 
                                                 
2 Розраховано за даними офіційного сайту ВАТ «Ощадбанк». – Режим доступу: 

http://www.oschadnybank.com/ua.  

http://www.oschadnybank.com/ua
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порівнянні з комерційними банками, консервативна політика обслугову-

вання клієнтів, пропозиція низьких ставок за депозитами, а також практич-

на відсутність рекламних акцій призводить до зменшення використання 

послуг «Ощадбанку» фізичними особами при вкладенні коштів, що свід-

чить про зниження конкурентних позицій «Ощадбанку» в сегменті залу-

чення вкладів населення [121, с. 57, 59]. 

Проте у 2010 році питома вага вкладів фізичних осіб у пасиві балан-

су почала збільшуватися і на кінець четвертого кварталу склала 33 %. На 

кінець 2011 року цій показник склав 34,11 %, на кінець першого и другого 

кварталів 2012 р. – 34,48 % та 34,24 % відповідно.  

Незважаючи на те, що основною функцією ощадних банків є задово-

лення потреб населення (розрахунково-касове обслуговування, кредиту-

вання, залучення заощаджень на депозити), вони також співпрацюють із 

суб'єктами господарювання, в тому числі у довгостроковій перспективі. 

Так, державний ощадний банк України ВАТ «Ощадбанк» [124] залучає 

кошти підприємств на депозити, а також надає їм кредити в національній 

та іноземній валюті на придбання нових транспортних засобів та сільсько-

господарської техніки, реалізацію інвестиційних проектів тощо. 

Перевагою використання послуг «Ощадбанку» для фізичних та юри-

дичних осіб, що бажають розмістити свій капітал, є гарантування держа-

вою повернення вкладів. Особливістю функціонування ощадних банків 

слід назвати те, що інвестиції в їх зобов'язання, як будь-які зобов'язання 

держави, є малоприбутковими, але майже безризиковими. 

 У зарубіжних країнах також діють ощадні банки [204]. Так, у США 

функціонує взаємно-ощадний банк, який являє собою різновид кооперати-

вних банківських організацій. Основними видами активних банківських 

операцій банку є іпотечний і споживчий кредити. Прибуток, що отримує 

банк, спрямовується на створення гарантійних фондів та виплату відсотків. 

У Великобританії діє довірче-ощадний банк, діяльність якого за переліком 

банківських операцій практично аналогічна діяльності комерційних банків. 

Ще одним видом спеціалізованих банків є іпотечний банк. Відповід-

но до економічного словника [73, с. 241; 90, с. 37], іпотечний банк 

(mortgage bank) – банк, що спеціалізується на наданні довгострокових кре-

дитів під заставу нерухомості (землі, будівництва і т.д.). Позички він видає 

заставними листами, що забезпечені нерухомістю. Іпотечний банк може 

також проводити і звичайні банківські операції. 

До березня 2009 р. в Україні функціонував3 один іпотечний банк – 

ЗАТ «Міжнародний Іпотечній Банк» (МІБ) [170; 190]. Результати аналізу 

показали, що на обсяг іпотечних кредитів, виданих банком за станом на 

01.03.2008 р., припадало 481709 тис. грн. [138], що становить 52,2 % його 

сукупних активів і характеризувало банк як спеціалізований відповідно до 

статті 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 
                                                 
3 ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк» 11.03.2009 р. реорганізовано шляхом перетворення у 

ВАТ «Платинум Банк», який є правонаступником прав і обов’язків ЗАТ «МІБ». 
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До сегмента спеціалізованих банків входять і розрахункові (клірин-

гові) банки. Кліринговий банк – це фінансовий інститут, діяльність якого 

полягає у розрахунковому обслуговуванні угод, укладених на організова-

ному біржовому та позабіржовому фінансовому ринку або пов'язаних із 

виконанням розрахунків за взаємними зобов'язаннями третіх сторін шля-

хом взаємозаліку рівних платежів [33, с. 303; 87, с. 290-291]. 

В Україні в 1996 році було зареєстровано спеціалізований розрахун-

ково-кліринговий банк при проведенні торгів на Українській міжбанківсь-

кій валютній біржі ЗАТ «Кліринговій дім»4, основна діяльність якого була 

націлена на здійснення розрахунків за результатами біржових і міжбанків-

ських угод та поточне розрахункове обслуговування клієнтів. У 1998 році 

після реорганізації у відкрите акціонерне товариство та отримання ліцензії 

на здійснення банківських операцій банк розпочав надання повного спект-

ру послуг. Так, за станом на кінець 2008 року, кредити, надані клієнтам ба-

нку, склали 67,8 % усіх активів банку, на кінець 2009 року цей показник 

виріс до 78,2 %, на кінець 2011 р. – 60 %5. Таким чином, «Кліринговій дім» 

є універсальним банком. 

Особливий інтерес для виявлення потенційного джерела фінансу-

вання інвестиційних проектів та забезпечення капіталізації підприємств 

становить спеціалізований інвестиційний банк. Результати дослідження 

дозволили сформулювати визначення та функції інвестиційного банку [10; 

90, с. 37]. Інвестиційний банк (investment bank) – спеціалізований кредит-

но-фінансовий інститут, що залучає довгостроковий капітал і надає його 

особам, які мають у ньому потребу, шляхом здійснення операцій із цінни-

ми паперами та довгострокового кредитування суб'єктів господарювання. 

Інвестиційний банк є посередником між підприємством-емітентом і 

фондовим ринком. Основною його функцією є сприяння корпораціям у за-

лученні капіталу шляхом організації емісії та розміщення їх цінних паперів 

серед інвесторів на первинному ринку. Також інвестиційний банк пропо-

нує брокерські послуги приватним та інституціональним інвесторам із тор-

гівлі цінними паперами, послуги зі злиття та поглинання, виконує фінансо-

ву аналітику і дослідження в інтересах інвесторів (постачальників капіта-

лу) та підприємств-емітентів (споживачів капіталу). 

Для виявлення переваг і недоліків фінансування довгострокових ін-

вестиційних проектів підприємств за допомогою інвестиційного банку, не-

обхідно розглянути сутність діяльності цього фінансового посередника. 

Підприємство, щоб акумулювати кошти для здійснення великих інвести-

ційних проектів і зростання капіталізації, звертається до послуг інвести-

ційного банку. На підставі необхідного розміру фінансових потреб позича-

льника (підприємства-емітента) банк здійснює вибір виду цінних паперів, 

визначення термінів їх емісії та розміщення серед інвесторів. Здійснюючи 

                                                 
4 Зараз Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім».  
5 Розраховано за даними «Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку  про ринок цінних паперів». – Режим доступу: http://www.stockmarket.gov.ua.   

http://www.stockmarket.gov.ua/
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андеррайтинг цінних паперів підприємства (боргових або пайових), інвес-

тиційний банк виступає також гарантом їх розміщення та організатором 

ринку. Звичайною практикою для даного фінансового посередника є пряме 

придбання у корпорації цінних паперів та їх продаж фізичним та юридич-

ним особам за ціною, що складається на фондовому ринку. Однак інвести-

ційний банк може виступати і в ролі брокера. 

Головною відмінністю спеціалізованого інвестиційного банку від 

універсального є спосіб залучення грошових коштів для подальшого їх ро-

зміщення та отримання прибутку. Якщо для універсальних комерційних 

банків основним джерелом ресурсної бази є кошти юридичних і фізичних 

осіб, які залучаються на депозити, то для інвестиційних банків – грошові 

кошти інвесторів (постачальників капіталу), що банк одержує від продажу 

цінних паперів підприємств (споживачів капіталу)6. Щодо активних опера-

цій інвестиційного банку, до них відносяться як купівля цінних паперів 

підприємств, так і кредити, надані підприємствам. Як правило, інвестицій-

ні банки надають довгострокові кредити підприємствам для фінансування 

інвестиційних проектів. 

Таким чином, інвестиційний банк є посередником у купівлі-продажу 

цінних паперів між підприємством-емітентом (споживачем капіталу) та ін-

весторами – покупцями цінних паперів (постачальниками капіталу). Його 

доходом є різниця між ціною придбання цінних паперів у підприємства-

емітента та ціною їх розміщення серед інвесторів, а також комісійна вина-

города за здійснену операцію. Переваги фінансування підприємств із вико-

ристанням послуг інвестиційного банку полягають у залученні капіталу, 

альтернативному банківському кредитуванні. Однак функціонування цих 

інститутів можливо за умови розвитку фондового ринку. 

У Великобританії інвестиційні банки спеціалізуються на середньост-

рокових і довгострокових інвестиціях у дрібні та середні компанії. У США 

інвестиційні банки надають допомогу при продажу цінних паперів, сприя-

ють при злитті підприємств та інших корпоративних реорганізаційних 

процесах, здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів від свого 

імені та як брокери індивідуальних та інституціональних клієнтів, висту-

пають у ролі гарантів при розміщенні цінних паперів [204]. 

Деякі вчені у класифікації за сферами професійної діяльності відно-

сять інвестиційні банки до інвестиційних фінансових посередників. Такий 

підхід є доцільним, оскільки діяльність інвестиційних банків полягає в 

операціях із цінними паперами, що є характерною ознакою інвестиційних 

об'єднань. Однак особливість залучення капіталу інвестиційних посеред-

ників полягає у випуску ними власних цінних паперів і формуванні інвес-

                                                 
6 Інвестиційні банки також можуть залучати кошти на депозити, але в межах, встановлених законодав-

чими і нормативними актами держави. Так, відповідно до статті 48 Закону України «Про банки і банків-

ську діяльність», спеціалізованим банкам (окрім ощадного) забороняється приймати вклади від фізичних 

осіб в обсязі, що перевищує 5 % капіталу банку. 

 



 41 

тиційного портфелю шляхом придбання цінних паперів інших емітентів за 

рахунок мобілізованих коштів. Щодо інвестиційного банку, його основною 

діяльністю є андеррайтинг і торгівля цінними паперами підприємств-

споживачів капіталу. 

Інвестиційний банк також може здійснювати емісію власних цінних 

паперів, але не це визначає специфіку його діяльності. Крім основної дія-

льності, інвестиційні банки можуть також надавати кредити і розміщувати 

кошти індивідуальних та інституційних інвесторів на депозитах, що не є 

функцією інвестиційних посередників. Як вважають зарубіжні дослідники 

[107, с. 24], важливою рисою, яка відрізняє інвестиційні фонди від банків, є 

те, що вони не можуть надавати позики і видавати гарантії; вони також 

обмежені в розмірі позикового капіталу, що використовується. До того ж, у 

вітчизняній статистиці інвестиційні банки відносяться до спеціалізованих 

комерційних банків і у своїй діяльності зобов'язані керуватися Законом 

України «Про банки і банківську діяльність», який регламентує діяльність 

банківських організацій як депозитних установ. Тому в монографії в кла-

сифікації фінансових посередників за методами залучення і розміщення 

капіталу всі банки (у тому числі спеціалізовані) відносяться до депозитних 

організацій (див. рис. 1.6). 

Думки вітчизняних учених щодо критерію, за яким фінансових посе-

редників відносять до інвестиційних банків, на сьогодні не збігаються. Так, 

В.В. Корнєєв [121, с. 74] вважає, що на сьогодні в Україні відсутні інвести-

ційні банки, сутність діяльності яких на фондовому ринку полягає в на-

данні послуг у частині організації та гарантування розміщення цінних па-

перів, брокерських операцій, інвестиційного консультування, довірчого 

управління тощо. І.С. Гуцал і А.О. Тимків [80, с. 79-80] поділяють інвести-

ційні банки за напрямами і пріоритетами їх діяльності на два типи. До бан-

ків першого типу вони відносять інститути, що віддають перевагу діяльно-

сті у сфері обслуговування емісії, розміщення та торгівлі цінними папера-

ми. Банки другого типу, на їх думку, спеціалізуються на середньостроко-

вому і довгостроковому кредитуванні різноманітних галузей економіки, а 

також на розробці і координуванні інвестиційних проектів, що переважно 

пов'язані з новими технологіями та інноваціями. 

О. Кириченко [117, c. 58,60-61] до інвестиційних відносить банки, ос-

новні напрями діяльності яких полягають у послугах фінансового консуль-

тування і андеррайтингу. Найбільш відомими учасниками інвестиційного 

ринку України він вважає ІНГ-банк Україна, Райфайзен-Банк Аваль, Альфа-

Банк та інші. Проте учений підкреслює, що поняття «інвестиційний банк» 

трактується фахівцями по-різному, хоча всі погоджуються, що діяльність 

інвестиційного банку має включати інвестиційне кредитування, андеррай-

тинг, акціонерне фінансування, злиття та поглинання компаній тощо. 

Результати аналізу свідчать, що в України відсутні спеціалізовані ін-

вестиційні банки, які відповідають вимогам статті 4 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність». Незважаючи на той факт, що в назвах де-
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яких вітчизняних комерційних банків присутні словосполучення «інвести-

ційний банк», «інвестиції», ці банки не є спеціалізованими. 

Результати аналізу структури активів цих банків показали, що найбі-

льшу питому вагу в їх активах займають кредити та заборгованість клієн-

тів: «Перший інвестиційний банк» (63,1 %), «Банк інвестицій та заоща-

джень» (68,7 %), «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк» (68,2 %)7, «Банк «Національні Інвестиції» (85,7 %), «Інвестбанк» 

(63 %), «Український будівельно-інвестиційний банк» (59,5 %)8. На жаль, 

специфіка подачі інформації у вітчизняної статистиці не дозволяє розраху-

вати питому вагу вкладів фізичних осіб у обсязі капіталу цих банків для 

визначення відповідності статті 48 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність». Проте отримані дані свідчать про те, що ці банки не є спеціалі-

зованими інвестиційними відповідно до статті 4 Закону України «Про бан-

ки і банківську діяльність», оскільки більша частина їх активів сформована 

за рахунок кредитної діяльності.  

Незважаючи на відсутність в Україні спеціалізованих інвестиційних 

банків, існують передумови для їх розвитку. Так, за твердженням 

В.В. Корнєєва [121, с.74], є підстави очікувати активізацію інвестиційної 

діяльності банків на ринку цінних паперів. Учений вважає, що для вітчиз-

няних банків існує потенціал для здійснення послуг з обслуговування угод 

злиття та об'єднання акціонерних товариств, а також андеррайтингових по-

слуг. На його думку, багатообіцяючим для активізації інвестиційних угод 

за участю банків є перерозподіл власності в період грошової приватизації, 

коли зміни первісної структури капіталу відбуваються постійно. 

Результати дослідження ринку послуг банківських посередників да-

ють підставу стверджувати про можливості здійснення ними інвестиційної 

діяльності. На сьогодні в Україні існують банки, які мають брокерську, ди-

лерську та андеррайтингову ліцензії, що є членами фондової біржі та здій-

снюють торгівлю цінними паперами. І хоча цей вид діяльності для банків 

не є основним і більшу частину активів (від 60 %) складають кредити фізи-

чним та юридичним особам, уже закладені основи подальшого функціону-

вання спеціалізованих інвестиційних банків, які можуть бути альтернати-

вою універсальним банкам у виборі джерел фінансування і сприяти збіль-

шенню капіталізації підприємств. 

Таким чином, результати аналізу стану інституту банківського посе-

редництва свідчать, що на сьогодні сегмент спеціалізованих установ в Ук-

раїні не є розвиненим. Така ситуація складається через надто низький рі-

вень розвитку фінансового ринку. До того ж вважається, що універсальні 

банки є найбільш стійкими через диверсифікації ризику. Все це свідчить 

про мінімальний внесок спеціалізованих банків у розвиток економіки та їх 

обмежену участь у забезпеченні довгострокового розвитку і капіталізації 

підприємств. З усіх спеціалізованих банків тільки інвестиційні банки мо-
                                                 
7 Розраховано за даними http://www.stockmarket.gov.ua за станом на 31.12.2010 р.  
8 Розраховано за даними http://www.stockmarket.gov.ua за станом на 31.12.2011 р. 

http://www.stockmarket.gov.ua/
http://www.stockmarket.gov.ua/
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жуть бути джерелом інвестиційних ресурсів і забезпечення капіталізації 

підприємств. Ощадні банки, в основному, покликані задовольняти потреби 

населення в кредитних ресурсах і збереженні (збільшенні) заощаджень, а 

також приймати платежі від громадян, розрахункові (клірингові) – здійс-

нювати розрахункове обслуговування угод, які укладені на фінансовому 

ринку, та угод за взаємозаліком зобов'язань третіх осіб, іпотечні – фінансу-

вати операції, що пов'язані з нерухомістю. 

Роль інвестиційних банків в економіці країни і забезпеченні капіталі-

зації підприємств полягає в наданні ними альтернативного способу залу-

чення і розміщення коштів для суб'єктів господарювання та фізичних осіб. 

Підприємства отримують можливість залучати капітал не тільки за допо-

могою кредитів, наданих комерційними банками, але і за допомогою фон-

дового ринку. 

На сьогодні функції спеціалізованих інвестиційних банків намага-

ються виконувати універсальні комерційні банки. Для аналізу обрано вісім 

універсальних комерційних банків, що входять до I і II групи за величиною 

активів (Додаток А). Аналіз показав, що всі розглянуті банки мають ліцен-

зії на здійснення операцій із цінними паперами. Проте питома вага активів, 

які сформовано шляхом операцій з інвестиційними банківськими інстру-

ментами в сукупному активі цих банків, є незначною. 

Результати аналізу структури активів за останні три роки свідчать, що 

з восьми розглянутих торговельних портфелів вітчизняних банків, цінні па-

пери присутні тільки в семи на кінець 2009 року, шести – на кінець 2011 ро-

ку. З них більше 1 % від загальної суми активів банку – тільки в ПАТ «ІНГ 

Банк Україна» (у 2009 р. – 2,5 %, у 2011 р. – 7,0 %) та ПАТ «Райффайзен 

Банк Аваль» (1,3 % на кінець 2010 р.). Питома вага цінних паперів на про-

даж у структурі активів банків, що було проаналізовано, вище, причому в 

шести із восьми банківських установ спостерігається тенденція зростання. 

Так, у ПАТ «Родовід Банк» упродовж двох років цей показник збільшився 

на 11,8 % і на кінець 2011 р. склав   15,6 %. Цінні папери до погашення не 

перевищують 7,6 %, причому показник цієї статті активів більше нуля тіль-

ки в двох банках із восьми: «Райффайзен Банк Аваль» (3,4 % – у 2009 р., 

7,6 % – у 2010 р.) та «Приватбанк» (0,4 % у 2009 р., 0,05 % – у 2011 р.). Інве-

стиції в асоційовані компанії у всіх аналізованих банках становлять від 0 до 

1 % сукупних активів (див. Додаток А). 

Таким чином, діяльність банків України, пов'язана з вкладенням ка-

піталу в цінні папери корпорацій, поки залишається на низькому рівні, що 

перешкоджає інвестиційному розвитку в країні. І.В. Токмакова і 

В.Г. Краснов [187, с. 69] вважають, що для ефективності перерозподілу ка-

піталу та розвитку інвестиційної діяльності в країні необхідно створення 

нових форм банківського посередництва, що можна досягти або шляхом 

заснування спеціалізованих банків, або шляхом розширення кордонів інве-

стиційної діяльності універсальних вітчизняних банків. На їх думку, на 

сьогодні не створені економічні передумови для функціонування спеціалі-
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зованих інвестиційних банків, хоча розвиток інвестиційного бізнесу в кра-

їні є перспективним. 

Для визначення можливостей активізації послуг інституту банківсь-

кого посередництва у напрямку забезпечення капіталізації підприємств до-

цільно проаналізувати депозитну та кредитну діяльність універсальних ко-

мерційних банків, виявити особливості залучення і розміщення капіталу, 

переваги перед небанківськими фінансовими інститутами, проблеми та пе-

рспективи розвитку. 

Головною відмітною особливістю банківських посередників від бі-

льшості небанківських фінансових інститутів є спосіб залучення капіталу 

для здійснення операцій з його розміщення. Суттєвим джерелом форму-

вання ресурсної бази універсальних комерційних банків є депозити юри-

дичних та фізичних осіб (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5 – Динаміка депозитів підприємств і населення на банківських 

рахунках, на кінець року9 
Депозити 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

У національ-

ній валюті,  

млн. грн. 

52759 87198 114093 189906 201835 173091 239302 280440 

з них, 

довгострокові:  

млн. грн. 

17123 28931 42970 81688 83742 40055 66216 79870 

% від загаль-

ної суми  
20,6 21,8 23,3 29,2 23,3 12,0 15,9 16,2 

темпи  

зростання дов-

гострокових 

депозитів, %  

83 222 119 276 5 -2127 -60 52 

В іноземній 

валюті,  

млн. грн. 

30200 45546 70142 89832 157905 161862 177348 211316 

з них, 

довгострокові:  

млн. грн.  

14400 22267 37628 48165 75497 39747 64459 82945 

% від загаль-

ної суми 
17,4 16,8 20,4 17,2 21,0 11,9 15,5 16,9 

темпи  

зростання дов-

гострокових 

депозитів, % 

150 123 195 69 259 -131 -69 75 

Усього,  

млн. грн. 
82959 132744 184235 279738 359740 334953 416650 491756 

 

Результати аналізу депозитного ринку України (див. табл. 1.5) свід-

чать, у цілому, про збільшення вкладів фізичних і юридичних осіб у бан-

                                                 
9 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [84, с. 70; 85, с. 116]. 
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ківські організації на депозитні рахунки за період, що досліджується. Об-

сяги депозитних вкладень на кінець 2011 р. наростаючим підсумком скла-

ли 491756 млн. грн., що більш ніж у 13 разів перевищує рівень 2002 р. 

(37715 млн. грн).  

Однак у 2009 р. вперше з 1991 р. відбулося зниження обсягу депози-

тних вкладень у вітчизняних банках (–24787 млн. грн. у порівнянні з 

2008 р.). При цьому зниження депозитних вкладів у національній валюті  

(–28744 млн. грн.) супроводжується зростанням депозитів в іноземній ва-

люті (+3957 млн. грн.). Така ситуація викликана наслідками кризових явищ 

в економіці: зменшенням виробництва, безробіттям і зниженням загально-

го рівня життя населення, падінням національної валюти тощо. До того ж, 

на думку фахівців, криза у банківській системі була неминучою, врахову-

ючи занадто активне кредитування економіки. Академік В.М. Геєць [72] 

вважає, що Україна стала «жертвою кредитної експансії», до якої причетні 

і національна банківська система і закордонні фінансово-кредитні інститу-

ти. Як зазначив голова правління «Райффайзен Банк Аваль» В. Лавренчук 

[129], 70-відсоткове зростання обсягу кредитів щорічно протягом останніх 

4-х років і 60-відсоткове збільшення депозитного портфеля щороку без ін-

фраструктурних, у т.ч. юридичних стабілізуючих факторів, може призвес-

ти до глибокої кризи. На думку Г.К. Губерної  [79, с. 209], криза переспо-

живання пов’язана зі перекручуванням споживання хибними фінансовими 

запитами – хибними, тому що фінансовий розподіл не відповідає реально 

заробленому й концентрується за окремими країнами світу, а усередині 

країни – за окремими громадянами. 

Для визначення можливостей участі банківських інститутів у забезпе-

ченні капіталізації підприємств доцільно проаналізувати динаміку довго-

строкових депозитів, оскільки саме вони є основним джерелом фінансових 

ресурсів банку для кредитування довгострокових інвестиційних проектів.  

Питома вага довгострокових депозитів у сукупному обсязі депозит-

них ресурсів вітчизняних банківських організацій у національній та інозе-

мній валюті на кінець 2011 р. склала 16,2 % і 16,9 % відповідно. При цьому 

спостерігається позитивний темп зростання довгострокових депозитів як 

в національній валюті (52 %), так і в іноземній (75 %). Це є позитивним 

фактором для економіки, оскільки наприкінці 2009 р. та 2010 р. розрахо-

вано від’ємні показники цього процесу, хоча і спостерігалася їх тенденція 

до зменшення (– 2127 % і – 60 % у національній валюті та –131 % і – 69 % 

в іноземній валюті відповідно).  

Зменшення довгострокових депозитних вкладень було викликано 

недостатньою привабливістю даного виду послуг для потенційних інвесто-

рів. До того ж в умовах економічної та фінансової кризи банки зазнають 

труднощів, і це позначається на їх платоспроможності, що підриває довіру 

населення та суб'єктів господарювання до банківської системи в цілому. 

У зарубіжних країнах кошти фізичних осіб, що зберігалися на бан-

ківських рахунках, є суттєвим джерелом формування довгострокових кре-
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дитно-інвестиційних ресурсів банків. На думку В.В. Корнєєва, такі кошти, 

акумульовані в масовому масштабі, найменш залежать від змін політичної 

ситуації та економічної кон'юнктури і тому є практично невичерпними 

[121, с. 56]. Однак, як показує практика, в умовах нестабільності економіки 

населення вилучає свої кошти з поточних рахунків банківських організацій 

і не вкладає кошти на депозитні рахунки. Українським банкам необхідно 

враховувати цей інституціональний фактор при формуванні ресурсної ба-

зи: збільшувати резервний фонд банку для покриття можливих втрат і за-

лучати альтернативні джерела капіталу. До того ж, для формування банка-

ми довгострокових активів за рахунок короткострокових ресурсів необхід-

ним є ефективне використання останніх. На думку А. Вожжова та 

Н. Лунякової [67, с. 16-17], досягненню цієї мети сприятиме визначення 

поточних пасивів банку, що не знижується, із урахуванням депозитного 

ризику. 

Як альтернативне джерело капіталу банківські організації використо-

вують кошти, залучені на міжбанківському ринку: залучені депозити й отри-

мані кредити. Так, на кінець 2010 р. депозити інших комерційних банків, за-

лучені вітчизняними комерційними банками в національній та іноземній ва-

люті, склали 21722 млн. грн., на кінець 2011 р. – 28026 млн. грн. Із них на 

довгострокові зобов'язання банків припадає 0,83 % від загального обсягу за-

лучених коштів (181 млн. грн.) та 1,14 % (319 млн. грн.) відповідно10. 

Кредити комерційних банків, надані іншим банкам, склали у 2010 р. 

26477 млн. грн., у 2011 р. – 40343 млн. грн. Із них на кредити понад один 

рік припадає 1056 млн. грн. (4 %) і 2604 млн. грн. (6,5 %) відповідно від за-

гального обсягу кредитних коштів11. Результати аналізу свідчать про те, 

що розглянуті джерела не можуть заповнити дефіцит інвестиційних ресур-

сів в економіці, оскільки питома вага довгострокових депозитів у сукупно-

му обсязі міжбанківських депозитів є мінімальною, а міжбанківський кре-

дит виступає регулятором ліквідності комерційних банків. 

Формування ресурсної бази банків здійснюється також за допомогою 

залучення синдикованих кредитів і випуску єврооблігацій. Використання 

вітчизняними банківськими інститутами цих фінансових інструментів для 

залучення капіталу пояснюється як зростанням обсягів споживчого креди-

тування, так і необхідністю збільшення частки довгострокових пасивів, 

особливо в іноземній валюті. 

Залучення банками фінансових ресурсів відбувається і за рахунок 

збільшення статутного капіталу шляхом акціонування. Акціонування і ка-

піталізація банків України значною мірою пов'язані з припливом іноземно-

го капіталу в банківську систему. На кінець 2005 року частка іноземного 

капіталу перевищила п'яту частину його сукупного обсягу, а в період із 

                                                 
10 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [85, с. 131]. 
11 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [123, с. 155]. 
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2005 р. до 2011 р. кількість банків з іноземним капіталом збільшилася 

більш ніж 2 рази, в тому числі із 100 % іноземним капіталом12. 

Розглядаючи практику капіталізації вітчизняних банків, 

В.В. Корнєєв вказує на наявність «прихованої» проблеми залучення капі-

талу шляхом акціонування, що полягає в кардинальній зміні структури 

власності, що негативно впливає на імідж банку. Учений вважає, що для 

зниження негативних наслідків нарощування «статутної» капіталізації, ба-

нкам слід прагнути до зменшення частки статутного капіталу в регулятив-

ному капіталі [121, с. 61, 64]. 

Як правило, універсальні комерційні банки вкладають залучений ка-

пітал у кредити фізичним та юридичним особам. Вітчизняні банки-

постачальники капіталу для формування активної бази і позичальники-

споживачі капіталу для фінансування своєї діяльності віддають кредиту-

ванню перевагу над іншими видами операцій на фінансовому ринку, в то-

му числі на ринку цінних паперів. Інформацію про кредитну діяльність ба-

нківських інститутів України наведено у табл. 1.6. У період з 2003 р. і до 

кінця 2008-2009 рр. спостерігалося зростання питомої ваги кредитів, вида-

них фізичним особам у загальному обсязі кредитного портфелю банків при 

одночасному зниженні частки кредитів, наданих суб'єктам господарюван-

ня. Так, на кінець 2005 р. питома вага кредитів домашнім господарствам 

становила 25 % від загальної суми кредитів, наданих резидентами вітчиз-

няними банками, а на кінець 2008 р. – 38 %. Починаючи з 2009 р. цей пока-

зник знову почав знижуватися (33 % – у 2009 р., 29 % – у 2010 р., 25 % – у 

2011 р.). Щодо кредитів підприємствам, тут спостерігається протилежна 

тенденція – зниження питомої ваги кредитів нефінансовим корпораціям у 

період з кінця 2005 р. до кінця 2008 р. і збільшення в 2009 р.  

Зростання кредитів, наданих фізичним особам, викликано дією таких 

факторів, як диверсифікація та сегментація банківських кредитних інстру-

ментів, підвищення економічної активності та платоспроможності насе-

лення, збільшення потреб позичальників у коштах для придбання різних 

товарів і здійснення розрахунків [121, с. 68]. Однак, виходячи з того, що 

товари, під які видаються споживчі кредити, як правило, імпортні, випли-

ває, що банківська система стимулює розвиток не вітчизняного, а закор-

донного товаровиробника [8, с. 6]. Це свідчить про необхідність перенап-

равлення капіталу і його концентрації в галузі вітчизняної економіки.  

Таким чином, банківські інститути мають переваги перед іншими 

фінансовими посередниками і можуть бути істотним джерелом капіталу 

для фінансування підприємств.  

Результати досліджень діяльності банківських інститутів та їх ролі в 

забезпеченні капіталізації підприємства дозволили виявити проблеми та 

переваги банків перед іншими фінансовими посередниками на ринку капі-

талів (рис. 1.10). 

                                                 
12 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [81, с. 176]. 
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Таблиця 1.6 – Динаміка кредитів банківських установ, наданих в еконо-

міку України, на кінець періоду 13 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кредити, надані 

резидентам, 

млн. грн. 

143423 245230 426867 734022 723295 732823 801809 

У тому числі, 

кредити нефі-

нансовим кор-

пораціям, млн. 

грн.  

106078 160503 260476 443665 462215 500961 575545 

% до кредитів 

резидентів  
74 65 61 60 64 68 72 

У тому числі 

кредити дома-

шнім господар-

ствам, млн. грн. 

35659 82010 160386 280490 241249 209538 201224 

% до кредитів 

резидентів  
25 33 38 38 33 29 25 

 

Головною проблемою банківського посередництва є високі кредитні 

ставки, пов'язані з трансакційними витратами банку на збір, обробку інформа-

ції, а також витрати, пов'язані з недостовірною інформацією про позичальника. 

Не маючи достатньої інформації про платоспроможність і фінансову дисцип-

ліну позичальника, банки завищують процентну ставку для скорочення креди-

тного ризику. На думку фахівців у банківській діяльності, за 10 % неплато-

спроможних (або несумлінних) позичальників сплачує 90 % платоспромож-

них. Вирішенню цієї проблеми міг би сприяти інститут кредитних бюро. 
Актуальною проблемою банків на сьогодні є ризик ліквідності заста-

ви і проектів, під які видаються кредити [127, с. 28]. Цю проблему, яка ві-
дображає відносини власності, міг би вирішити ефективно діючий фінан-
совий ринок.  

Проблемою банківських організацій також є неможливість охопити 
весь спектр фінансових операцій [60, с. 103]. До того ж кредитні послуги 
вітчизняних банківських організацій є дорогими для потенційних клієнтів, 
а депозитні стають непривабливими внаслідок інфляції і нездатності де-
яких банків відповідати за своїми зобов'язаннями. В умовах нестабільної 
економіки ця ситуація загострюється ще більше. Банківські організації вже 
не можуть задовольняти попит на капітал, у тому числі довгостроковий. Як 
для постачальників, так і для споживачів капіталу вирішенням цієї про-
блеми може стати використання послуг небанківських посередників, таких 
як, наприклад, інвестиційні фонди. Хоча участь у капіталі цих фінансових 
інститутів пов'язана з ризиком для інвесторів, можливість одержання 
більш високого доходу на вкладені кошти існує. 

 
                                                 
13 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [123, с. 136]. 
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Проблеми банків і 

позичальників: 

 1. Високі кредитні ставки, 

які пов'язані з трансакцій-

ними витратами.  

 2. Ризик ліквідності 

застави та інвестиційних 

проектів.  

 3. Недостатність та низь-

кий ступінь вигідності 

послуг, які надаються.  

 4. Непропорційне 

формування довгостро-

кових активів на основі 

короткострокових пасивів 

Шляхи вирішення 

проблем банків і  

позичальників: 

 1. Функціонування інституту 

кредитних бюро.  

 2. Ефективно діючий 

фінансовий ринок.  

 3. Використання послуг 

небанківських фінансових 

посередників.  

 4. Диверсифікація ризику 

ліквідності довгострокових 

активів шляхом формування 

довгострокової ресурсної 

бази 

Переваги перед небанківськими посередниками: 

 1. Кадровий потенціал.  

 2. Виключний вид послуг із відкриття розрахункових 

та інших рахунків і кредитування в грошовій формі.  

 3. Зобов'язання перед інвестором за фіксованої суми 

боргу 

 

БАНКИ 

 
 

Рисунок 1.10 – Проблеми й переваги банківських посередників  

над небанківськими фінансовими інститутами 

 
Істотною проблемою інституту банківської посередництва є непропор-

ційне формування довгострокових активів (кредитів, вкладень у цінні папе-
ри) на основі короткострокових пасивів (поточних депозитів і залучення ко-
роткострокових кредитів з-за кордону). Наслідком цього є переважання обся-
гів високоліквідних зобов'язань банку над обсягами не завжди ліквідних ак-
тивів, що загрожує ризиком розриву фінансових потоків та банкрутства бан-
ку. Для зниження зазначеного ризику банкам при формуванні ресурсної бази 
необхідно використовувати альтернативні джерела залучення капіталу і ство-
рювати умови для довгострокового вкладення інвесторами коштів. 

Тим не менш, банківські організації мають ряд переваг перед небанків-
ськими посередниками на ринку фінансових послуг. По-перше, інститут бан-
ківського посередництва на сьогодні володіє кадровим потенціалом із досві-
дом роботи і є здатним вирішити проблеми, що виникають [187, с. 69]. Ринок 
небанківського посередництва в Україні поки ще не є досить розвиненим, 
тому прецедентів для прийняття рішень співробітниками цих організацій не-
достатньо. Окреслена ситуація викликає недовіру потенційних інвесторів до 
небанківських організацій і знижує попит на їх послуги.  

По-друге, серед інших фінансових посередників тільки банки мо-
жуть надавати послуги з відкриття розрахункового рахунку клієнтам і кре-
дитування в грошовій формі. Небанківські організації таких послуг не на-
дають, це стосується і кредитних спілок, які кредитують тільки фізичних 
осіб-членів кредитної спілки, як правило, в товарній формі. Тому, банки 
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шляхом проведення зазначених операцій безпосередньо впливають на об-
сяг грошової маси в обігу, що робить виключною їх роль на ринку послуг 
фінансового посередництва [121, с. 24].  

Ще однією перевагою банків над небанківськими інститутами можна 
назвати прийняття на себе зобов'язань із фіксованою сумою боргу перед інвес-
торами, кошти яких розміщені на депозитних та інших рахунках. У цьому ви-
падку ризик ліквідності банківські інститути несуть самостійно на відміну від 
небанківських посередників (наприклад, інвестиційних фондів), де всі ризики 
щодо зміни вартості чистих активів перерозподіляються між учасниками фон-
ду. Однак вищезазначене можна розглядати як перевагу і як недолік банківсь-
ких організацій, оскільки інвестиційні фонди разом із ризиками також пере-
розподіляють між учасниками і дохід на вкладені активи. 

Таким чином, дослідження сутності діяльності банківських організацій 
та практики їх функціонування в Україні дозволили зробити висновок про 
нереалізовані можливості їх участі у фінансуванні інвестицій та забезпеченні 
капіталізації підприємств. Перш за все, це стосується послуг спеціалізованих 
інвестиційних банків, ефективне функціонування яких має сприяти розвитку 
альтернативного способу залучення капіталу підприємствами на базі випуску 
та розміщення цінних паперів за допомогою андеррайтингу.  

Незважаючи на проблеми, що притаманні діяльності банківських фі-
нансових інститутів та пов'язані із залученням капіталу за участю цих по-
середників, банки на сьогодні залишаються основним постачальником ін-
вестиційного капіталу в країні. Тим не менш, зростання потреб економіки 
в здійсненні інвестиційних проектів стимулює підприємства до пошуку 
альтернативних джерел забезпечення капіталізації підприємств. 
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РОЗДІЛ 2  

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ  

ТА ЇХ УЧАСТІ В КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  

  

2.1 Аналіз джерел капіталізації підприємств  

 

Із метою подальшого аналізу діяльності фінансових посередників у 

напрямку забезпечення коштами підприємств та для виявлення джерел капі-

талізації підприємств проведено оцінку існуючих і потенційних джерел ін-

вестицій в Україну за 2000-2011 рр. за наступними напрямками: власні кош-

ти підприємств; кредитні ресурси; бюджетні ресурси; іноземні інвестиції; 

заощадження населення. З цією метою було використано методичний підхід 

до аналізу можливих джерел економічного зростання (інвестицій) в Росії, 

який викладено у статті Ф. Ранверсе  і Г. Харченко-Дорбек «Оцінка впливу 

фінансових факторів на економічне зростання в Росії» [168].  

Результати дослідження дозволили визначити структуру джерел ка-

піталізації підприємств. Для визначення можливостей фінансування довго-

строкових інвестиційних проектів, які могли б призвести до збільшення 

капіталу підприємств, і, відповідно, їх ринкової вартості, доцільно проана-

лізувати існуючі джерела інвестицій в країні за останній час. У період з 

2000 до 2008 рр. в Україні зростання ВВП супроводжувалося зростанням 

капіталовкладень (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Економічне зростання та інвестиції в Україні у 2000-2011 рр.14 

Показник 2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Валовий 

внутрішній  

продукт 

(ВВП),  

млрд. грн. 

225,8 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 914,7 1094,6 1316,6 

Інвестиції в 

основний 

капітал (І),  

млрд. грн. 

37,2 51 75,7 93,1 125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 209,1 

І, % до ВВП 16,5 19,1 21,9 21,1 23,0 26,2 24,6 16,6 13,8 15,9 

 

Це свідчить проте, що підприємства здійснювали значні інвестиції в 

нове будівництво та обладнання. Однак у 2009 р. значення цих показників 

знизилися. Також, починаючи з 2008 р., спостерігається зменшення пито-

мої ваги інвестицій в основний капітал у ВВП (у 2007 р. – 26,2 %, у 2008 р. 

– 24,6 %, у 2009 р. – 16,6 %, у 2010 р. – 13,8 %). У 2011 році цей показник 

                                                 
14 Розраховано за даними Державної служби статистики України [115].  
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склав 15,9 %.  Проте частка капітальних вкладень в обсязі ВВП у 2009 р., 

хоча і знизилася в порівнянні з 2003-2008 рр., вище, ніж в 2000-2002 рр., 

що свідчить про подолання негативної тенденції скорочення інвестицій у 

90-х роках. Обсяги капітальних вкладень [198] у 1991 р. було знижено в 

порівнянні з 1990 р. на 7,1 %, у 1992 р. – на 41,4 %, у 1993 р. – на 47,4 %, у 

1994 р. – на 59,3 %, у 1995 р. – на 70,9 %, у 1996 р.– на 76,8 %, у 1997 р. – 

на 80,8 %. У цілому, обсяг інвестицій в основний капітал у 1997 р. склав 

лише 19,2 % капіталовкладень 1990 р., а їх відношення до ВВП – 11,4 %. 

Як вважає Ф.Г. Федоренко [193, с. 28-29], зниження ресурсного за-

безпечення інвестиційної діяльності у 90-х роках відбулося внаслідок 

зменшення можливостей бюджетів усіх рівнів, ліквідації практики коман-

дно-адміністративного перерозподілу, напруженого стану внутрішніх фі-

нансових ресурсів підприємств і відсутності достатніх механізмів для за-

лучення коштів із недержавних джерел фінансування. На його думку, по-

жвавлення інвестиційного процесу, що має місце з 1998 року, є результа-

том проведення державою економіко-правових заходів, таких як упрова-

дження системи стимулювання розвитку малого підприємництва, зни-

ження податкового навантаження на товаровиробника, скорочення взає-

мозаліків і бартеру. 

Зниження питомої ваги капітальних вкладень у загальному обсязі 

ВВП пов'язане з дефіцитом вільних інвестиційних ресурсів в економіці. До 

того ж високі темпи зростання капіталовкладень протягом останніх років 

усе ще залишаються компенсацією ефекту низької бази 1990-х років.  

За прогнозами вчених і практиків [2, с. 2-5], протягом найближчих 

років чекати зростання інвестицій в основний капітал не доводиться. На-

віть без урахування різкого загострення фінансової кризи в кінці 2008 р. 

передбачалося зниження темпів зростання капіталовкладень у порівнянні з 

2006-2007 рр.  

Усього, за даними Державної служби статистики України, у 

2011 році освоєно 259,9 млрд. грн. капітальних інвестицій, із них 

209,1 млрд. грн. становлять інвестиції в основний капітал. Результати ана-

лізу капітальних інвестицій за останні роки показали позитивну динаміку 

капітальних інвестицій в економіку України (більш ніж у 5 разів у період із 

2002 р. до 2008 р.), і зниження у 2009 та 2010 роках. У 2011 році цей пока-

зник почав збільшуватися. При цьому найбільшу питому вагу в капіталь-

них інвестиціях займають інвестиції в основний капітал (79,9 % від загаль-

ного обсягу інвестицій у 2002 р.). У 2003 р. частка інвестицій в основний 

капітал у загальному обсязі капітальних інвестицій збільшилася до 85,1 % і 

залишалася практично на одному рівні до 2008 р. включно, у 2009 р. – зни-

зилася до 78,7 % і збільшилася у 2011 р. (80,5 %) (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 – Динаміка структури капітальних інвестицій в економіку Ук-

раїни15 
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Капітальні інвестиції, усього, 

млрд. грн. 
149 222,7 272,1 192,9 189,1 259,9 

У том у числі: інвестиції в основ-

ний капітал, млрд. грн. 
125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 209,1 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
84,1 84,6 85,7 78,7 79,7 80,5 

Витрати на інші необоротні матеріа-

льні активи, млрд. грн. 
2,5 3,5 4,4 4 3,8 4,5 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
1,7 1,6 1,6 2,1 2,0 1,7 

Витрати на капітальний ремонт, 

млрд. грн. 
16 23,6 27,5 19 18,4 23,4 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
10,7 10,6 10,1 9,8 9,7 9,0 

Земля* - - - 1,5 0,6 1,9 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
- - - 0,8 0,3 0,8 

Існуючі будівлі та споруди* - - - 6,7 4,8 8,1 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
- - - 3,5 2,5 3,1 

Нові будівлі, споруди, об’єкти 

незавершеного будівництва* 
- - - 3,1 2,9 2,4 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
- - - 1,6 1,5 0,9 

Інвестиції у нематеріальні активи, 

млрд. грн. 
4,6 6,4 6,4 5,9 7 9,4 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
3,1 2,9 2,4 3,1 3,7 3,6 

Довгострокові біологічні активи 

тваринництва, млрд. грн. 
0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,1 

% до загального обсягу капіталь-

них інвестицій 
0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 

* Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато з 2009 року. 

 
Витрати на капітальний ремонт у 2011 році склали 23,4 млрд. грн., 

що становить 9 % від загального обсягу капітальних інвестицій. Причому в 
період з 2002 р. до 2006 р. спостерігалося стабільне зростання частки ви-
трат на капітальний ремонт у загальному обсязі капітальних інвестицій 
(8,8 % та 10,7 % відповідно), і починаючи з 2007 року – поступове знижен-
ня (10,6 % у 2007 р., 10,1 % у 2008 р., 9,8 % у 2009 р., 9,7 % у 2010 р., 9,0 % 
у 2011 р.). У нематеріальні активи у 2011 р. спрямовано 9,4 млрд. грн., що 

                                                 
15 Розраховано за даними Державної служби статистики України [115]. 
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становить 3,6 % капітальних інвестицій. При цьому, незважаючи на збіль-
шення загальної суми інвестованих коштів від 4,2 млрд. грн. у 2002 році до 
9,4 млрд. грн. у 2011 році, її питома вага в загальному обсязі інвестицій 
знизилася (у 2002 р. – 9,0 %, у 2011 р. – 3,6 %). Частка витрат на довго-
строкові біологічні активи тваринництва становить найменшу частину в 
загальному обсязі капітальних інвестицій (0,9 % у 2002 р.). До того ж за 
період, що аналізується, за зростанням інвестицій за цією статтею витрат 
(0,4 млрд. грн. у 2002 р., 1,1 млрд. грн. у 2011 році), питома вага у загаль-
ному обсязі витрат скоротилося більш ніж у два рази (0,4 % у 2011 р.).  

Для вітчизняних підприємств актуальним є залучення коштів за ра-
хунок використання фінансового ринку. Однак, як свідчать результати 
аналізу, офіційна статистка окремо не виділяє цінні папери як джерело фі-
нансування капітальних інвестицій, розглядаючи їх, очевидно, як «Інші 
джерела фінансування» та «Кошти інвестиційних фондів». 

Основним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал є 
власні кошти підприємств. У 2011 р. за рахунок самофінансування освоєно 
54,0 % капіталовкладень16. Решта суми інвестицій – це кошти державного 
та місцевих бюджетів (7,5 % і 2,9 % відповідно), кошти іноземних інвесто-
рів (3,1 %), кошти населення на будівництво власних квартир та індивідуа-
льне житлове будівництво (2,2 % і 7,2 % відповідно), кредитні ресурси 
(17,9 %) та інші джерела фінансування (5,2 %) (рис. 2.1). 

Для порівняння, в Німеччині та Великобританії, відповідно, частка 
власного капіталу у фінансуванні великих підприємств становить 89,6 % та 
58,2 %, емісії акцій – 8,2 % та 14,3 %, середньострокових і довгострокових 
кредитів – 0,6 % та 7,0 %, короткострокових кредитів – 1,7 % та 1,1 %, кре-
дитів постачальників – 3,3 % та 18,5 %. На перший погляд, структура дже-
рел фінансування інвестиційних проектів Україна є аналогічною тій, яка 
спостерігається в розвинених країнах [193, с. 29]. Проте необхідно врахо-
вувати, що в країнах із розвиненою ринковою економікою на формування 
структури інвестиційних ресурсів спрямовано стратегію державної політи-
ки, яка спирається на чинне податкове законодавство, високий рівень бан-
ківського сектору, правовий захист власності, наявність надійних пенсій-
них резервів тощо.  

З метою оцінки джерел фінансування довгострокових інвестиційних 
проектів підприємств доцільно провести аналіз можливого обсягу залучен-
ня коштів за окремими напрямками, у тому числі за рахунок коштів фінан-
сових посередників. 

Власні кошти. На думку вітчизняних дослідників, з’ясування зв’язків 
між інвестиціями в основний капітал і джерелами їх фінансування з влас-
них коштів підприємств, а також між показниками фінансово-
господарської діяльності підприємств і інвестицій в основний капітал є не-
обхідним через те, що власні кошти складають найбільшу вагу у структурі 
джерел фінансування капіталовкладень [197, с. 34].  

                                                 
16 Джерело: Державна служба статистики України [116]. 
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Рисунок 2.1 – Джерела фінансування інвестицій в основний капітал  

підприємств Україні у 2011 році 

 

Результати аналізу статистичних даних у період із 1997 р. до 2010 р. 

дозволили виявити стійку тенденцію до зменшення частки власних коштів у 

загальному обсязі інвестиційних ресурсів вітчизняних підприємств поза за-

лежністю від обсягів капіталовкладень (рис. 2.2.). За загального зростання 

обсягу інвестицій в основний капітал за десять років (12,4 млрд. грн. у 

1997 р., 188,5 млрд. грн. у 2007 р.) і зростання власних коштів у їх фінансу-

ванні (9,3 млрд. грн. та 106,5 млрд. грн. відповідно), спостерігається змен-

шення питомої ваги власних коштів у загальному обсязі фінансування інве-

стицій (75 % і 56,5 % відповідно). В період з 2007 р. до 2010 року, за різкого 

зменшення інвестицій в основний капітал та інвестицій в основний капітал 

за рахунок самофінансування, тенденція щодо зменшення частки власних 

коштів у загальному обсязі інвестицій залишилась на тому ж рівні.  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динаміка фінансування інвестицій в основний капітал  

підприємствами України за рахунок власних коштів 
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Ці дані свідчать про те, що вітчизняні підприємства знаходять мож-

ливості фінансування своїх довгострокових інвестиційних проектів за ра-

хунок залучених джерел, що є сприятливим чинником для подальшого 

економічного розвитку України. Попит підприємств на довгострокові кре-

дитні ресурси стимулює фінансових посередників залучати незадіяний ка-

пітал населення та суб'єктів господарювання і трансформувати його в еко-

номіку для здійснення інвестиційних проектів.  

Спираючись на вищевикладені матеріали та дані офіційної статисти-

чної звітності, можна проаналізувати можливості самофінансування довго-

строкових інвестиційних проектів суб'єктами господарської діяльності в 

Україні. Для оцінки прибутку підприємств як можливого джерела капіта-

ловкладень Ф. Ранверсе і Г. Харченко-Дорбек [168, с. 31-32] пропонують 

використовувати два способи: прибуток на основі мікроекономічних і при-

буток на основі макроекономічних даних. Якщо в якості прибутку підпри-

ємств використовувати дані, що публікуються у статистичній звітності як 

«Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування», то 

можна припустити, що з цього джерела у 2000-2011 рр. могла бути профі-

нансована тільки невелика частина інвестицій, а у 2009 р. капіталовкла-

дення за рахунок прибутку неможливі (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 – Прибуток як джерело фінансування довгострокових інвес-

тиційних проектів підприємств України17 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Прибуток за 

мікроекономі-

чними даними, 

млрд. грн.  

% до І 

% до ВВП 

 

 

14,6 

39 

6 

 

 

19,6 

38 

7 

 

 

44,6 

59 

13 

 

 

64,4 

69 

15 

 

 

76,3 

61 

14 

 

 

135,9 

72 

19 

 

 

8,95 

4 

1 

 

 

-42,4 

-28 

-5 

 

 

54,4 

36 

5 

 

 

112,9 

54 

9 

Прибуток за 

макроекономі-

чними даними, 

млрд. грн.  

% до І 

% до ВВП 

 

 

95,1 

256 

42 

 

 

114,9 

225 

43 

 

 

152,5 

201 

44 

 

 

168,8 

181 

38 

 

 

202,0 

161 

37 

 

 

281 

149 

39 

 

 

360,8 

155 

38 

 

 

346,7 

228 

38 

 

 

410,6 

272 

38 

 

 

дані 

від-

сутні  

 

При цьому необхідно враховувати, що ця сума ще підлягає оподат-

куванню, отже, сума можливого самофінансування буде ще менше. Крім 

того, чистий прибуток спрямовується на поповнення резервного та статут-

ного капіталу, підлягає розподілу між учасниками (виплата дивідендів), а 

                                                 
17 Розраховано за даними Державної служби статистики України [54; 99; 110], Бюлетеня НБУ 

[149, с.45, 49], статистичного щорічника України [180]. 
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також використовується в інших напрямках, що також зменшує суму мож-

ливого самофінансування. Це дає підстави припускати, що прибуток за мі-

кроекономічними даними не може бути основним джерелом самофінансу-

вання інвестицій в основний капітал. 

Ураховуючи особливість практики вітчизняних підприємств занижу-

вати суму прибутку в бухгалтерській звітності, доцільно як джерело інвес-

тицій в основний капітал оцінювати прибуток на макроекономічному рівні. 

З цією метою прибуток зазвичай оцінюється на базі показника «Валовий 

прибуток, змішаний доход»18, який відображено в статистичній звітності 

України. Але даний підхід не є коректним, оскільки показник «Валовий 

прибуток» за визначенням містить у собі суму споживання основного капі-

талу. Більш аргументованим, на наш погляд, є використання показника 

«Чистий прибуток, змішаний доход»19, що визначається зменшенням вало-

вого прибутку на суму споживання основного капіталу (табл. 2.4). 

Результати порівняння цього показника з інвестиціями в основний ка-

пітал показують, що його значення перевищує значення капіталовкладень 

(167 % у 2000 р., 172 % у 2001 р., 158 % у 2002 р., 149 % у 2003 р., 140 % у 

2004 р., 127 % у 2005 р., 115 % у 2006 р., 110 % у 2007 р., 117 % у 2008 р, 

158 % у 2009 р. і майже 200 % у 2010 р.). Отже, ці кошти могли бути влас-

ним джерелом інвестицій в основний капітал за період, що аналізується. 

 

Таблиця 2.4 – Оцінка чистого прибутку як потенційного джерела інвести-

цій в основний капітал України20 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 
Чистий прибуток, 

змішаний доход, 

млрд. грн. 

58,9 76 105,9 118,2 143,8 207,9 272,9 239,5 295,2 
дані 

відсутні 

Чистий прибуток, 

змішаний доход, % 

до І  

158 149 140 127 115 110 117 158 196 – 

Чистий прибуток, 

змішаний доход, % 

до ВВП 

26 28 31 27 26 29 29 26 27 – 

 

Проте слід зазначити, що це тільки приблизні оцінки, оскільки відсу-

тні статистичні дані, що відображають інформацію куди саме, в якій кіль-

кості спрямовується прибуток підприємств і яка його частина становить 

власні кошти капіталовкладень за ці роки. При оцінці можливих джерел 

самофінансування капіталовкладень вітчизняними підприємствами є доці-

льним розглянути обмінний курс і позитивне сальдо торговельного балан-

су як додаткові джерела прибутку підприємств (табл. 2.5).  
                                                 
18 Валовий прибуток – показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства 

мають у результаті виробництва. Для сектору домашніх господарств це змішаний доход [180, с. 30]. 
19 Чистий  прибуток визначається шляхом виключення з валового прибутку споживання основного капіталу 

[180, с. 30]. 
20 Розраховано за даними Державної служби статистики України [99]. 

http://ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 2.5 – Зовнішньоторговельний баланс підприємств України21 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Сальдо торговельного балансу, дол. 

Імпорт, млрд. 

дол. 
18,2 24,5 31,1 43,7 53,3 72,2 100 56,9 72,9 97,8 

Експорт, млрд. 

дол. 
22 27,3 38 44,4 50,2 64 85,6 54,2 70,1 88,8 

Сальдо торгове-

льного балансу, 

млрд. дол. 

3,8 2,8 6,9 0,7 -3,1 -8,2 -14,4 -2,7 -2,8 -9 

Сальдо торговельного балансу за офіційним курсом, грн. 

Валютний курс 

(середньорічний), 

грн. 

5,33 5,33 5,32 5,12 5,05 5,05 7,70 7,99 7,96 7,99 

Імпорт, млрд. 

грн. 
96,9 130,7 165,4 223,9 269,2 364,6 770,0 454,6 580,3 781,4 

Експорт, млрд. 

грн. 
117,2 145,6 202,1 227,5 253,5 323,2 659,1 433,1 558,0 709,5 

Сальдо торгове-

льного балансу, 

млрд. грн. 

20,2 14,9 36,7 3,6 -15,7 -41,4 -111 -21,6 -22,3 -71,9 

 

Результати аналізу зовнішньоторговельного балансу підприємств 

України свідчать про збільшення позитивного сальдо торговельного бала-

нсу з 2000 р. (16,3 млрд. грн.) до 2004 р. (36,7 млрд. грн.), зниження у 

2005 р. (3,6 млрд. грн.) і, починаючи з 2006 р., негативне сальдо торговель-

ного балансу. Таким чином, внутрішні виробники отримували додаткові 

доходи від зовнішньої торгівлі, які в свою чергу могли бути джерелами са-

мофінансування інвестицій вітчизняних підприємств, у ті роки, коли саль-

до торговельного балансу було позитивним. 

Результати дослідження можливостей фінансування інвестицій в ос-

новний капітал вітчизняними підприємствами за рахунок власних коштів 

дозволили зробити наступні висновки. Незважаючи на існуючі та потен-

ційні можливості самофінансування інвестиційних проектів підприємств 

України, спостерігається зниження його рівня за останнє десятиліття. На-

ведені дані свідчать про те, що підприємства України, крім власних, вико-

ристовують й інші способи фінансування інвестицій.  

                                                 
21 Показники імпорту та експорту в національній валюті розраховані за офіційним середньорічним кур-

сом за даними статистичного щорічника України [180] та Бюлетеня НБУ [159]. 

http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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В умовах нестачі власного капіталу на підприємстві становить інтерес 

наступний спосіб фінансування капіталовкладень. Нові технології на підп-

риємстві впроваджуються спеціалізованою фірмою-розробником за рахунок 

її власних коштів. У результаті впровадження інновацій підприємство отри-

мує економічний ефект, частина якого йде на відшкодування витрат фірми-

розробника й отримання нею прибутку. При такому способі витрати підпри-

ємства мінімальні, а основна частина фінансування виконується фірмою-

розробником. Усі ризики покладаються на фірму-розробника, що призво-

дить до зацікавленості її в кінцевому результаті роботи.  

Досвід упровадження цього методу на металургійних підприємствах 

показав, що питання модернізації виробництва були вирішені без повної 

заміни технологічних ліній, що забезпечило безперервність виробництва, 

можливість планового виконання замовлень. Підприємства, які не володі-

ють достатніми власними фінансовими ресурсами, змогли вирішити актуа-

льні завдання впровадження інновацій, продовжити виробництво, отрима-

ли можливість акумулювати кошти для забезпечення простого і розшире-

ного відтворення.  

Подібний досвід склався в Україні. Механізм його реалізації, розробки 

інновацій, їх практичного впровадження, фінансування вимагає проведення 

подальших фундаментальних досліджень із метою виявлення проблем та 

впровадження позитивного досвіду серед суб'єктів господарювання. 

Кредитні ресурси. Відповідно до даних Державної служби статисти-

ки України протягом періоду, що аналізується, спостерігається зростання 

інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок кредитних ресурсів у 

період з 2002 р. до 2008 р. (5,3 % та 17,3 % відповідно), зниження у 2009 р. 

(14,2 %) та подальше зростання (17,9 % у 2011 р.). Для оцінки ступеня уча-

сті кредитних ресурсів у фінансуванні капіталовкладень підприємств Укра-

їні, перш за все, доцільно розглянути довгострокове банківське кредиту-

вання. У періоді, що аналізується, спостерігається стійке зростання банків-

ського кредитування нефінансових підприємств за аналізований пері-

од (табл. 2.6). 

Ураховуючи, що джерелами капіталовкладень є, перш за все, довго-

строкові кредити в інвестиційну діяльність і кредити на придбання, будів-

ництво та реконструкцію нерухомості, є доцільним проаналізувати та оці-

нити можливість їх участі в капіталовкладеннях за рахунок кредитів банків 

та інших позик. Дійсно, кредити більше 1 року на придбання, будівництво 

і реконструкцію нерухомості на кінець 2011 р. склали 8,9 млрд. грн. (4,3 % 

до інвестицій в основний капітал), інші кредити в інвестиційну діяльність – 

73,9 млрд. грн. (35,3 % до інвестицій в основний капітал). 
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Таблиця 2.6 – Динаміка банківського кредиту як джерела фінансування 
капіталовкладень підприємств України22  

Показник 2008 2009 2010 2011 

Кредити нефінансовим корпораціям (усьо-
го), млрд. грн. 

443,7 462,2 500, 9 575,5 

Із них, кредити більш 1 року: 

у поточну діяльність, млрд. грн. 175,7 182,5 216,9 241,4 

% до І 75,4 120,2 143,9 115,4 

на придбання, будівництво та реконструкцію 
нерухомості, млрд. грн. 

15,5 15 11,6 8,9 

% до І 6,7 9,9 7,7 4,3 

інші кредити в інвестиційну діяльність, 
млрд. грн. 

62,2 65,3 64,2 73,9 

% до І 26,7 43,0 42,6 35,3 

 
В офіційній статистичній звітності відсутні дані про суми погашення 

кредитів, тому обсяг виданих кредитів на придбання, будівництво і рекон-
струкцію нерухомості та іншу інвестиційну діяльність за певний період  
можна визначити лише приблизно. Так, наприклад, у 2009 р. обсяг виданих 
кредитів на придбання, будівництво і реконструкцію нерухомості та іншу 
інвестиційну діяльність не може бути меншим, ніж різниця між залишками 
коштів на кінець 2009 і 2008 рр., та більшим, ніж залишки коштів на кінець 
2009 року. Отже, в 2009 р. могло бути видано банківських кредитів на ін-
вестиції в основний капітал від 2,6 млрд. грн. (1,7 % від усієї суми капіта-
ловкладень) до 80,3 млрд. грн. (52,9 %). 

Бюджетні ресурси. З метою виявлення ролі державного фінансуван-
ня в капіталізації підприємств, пропонується проаналізувати його участь у 
фінансуванні капіталовкладень підприємств України. За даними Державної 
служби статистики України у 2011 році питома вага капіталовкладень за 
рахунок державного і місцевих бюджетів склала 7,5 % і 2,9 % відповідно. 
Це свідчить про посилення ролі держави у фінансуванні інвестицій в осно-
вний капітал з останні роки (у 2009 році цей показник склав 4,4 % та 2,7 % 
відповідно). Проте, за загального збільшення питомої ваги бюджетних ко-
штів у фінансуванні інвестицій, частка місцевих бюджетів остається прак-
тично незмінною (табл. 2.7). Проведений аналіз свідчить, що, незважаючи 
на те, що державне фінансування залишається важливим джерелом капіта-
льних вкладень, немає підстав очікувати росту інвестицій за рахунок бю-
джетних коштів. 

Іноземні інвестиції. Під час оцінки можливих джерел фінансування 
довгострокових інвестиційних проектів підприємств є доцільним проаналі-
зувати іноземні інвестиції у вітчизняну економіку.  

 

                                                 
22 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [123, с. 144]. 
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Таблиця 2.7 – Динаміка бюджетного фінансування капітальних вкладень 

підприємств України23  

Показник 2008 2009 2010 2011 

Інвестиції в основний капітал (І), усього, 

млрд. грн.  233,1 151,8 150,7 209,1 

Із них: інвестиції в основний капітал, 

освоєні за рахунок бюджетних коштів, 

млрд. грн.  

% до І 

% до ВВП 

21,5 

9,2 

2,3 

10,9 

7,2 

1,2 

13,8 

9,2 

1,3 

21,7 

10,4 

1,6 

у тому числі:  

   за рахунок коштів державного бюджету,  

млрд. грн. 

% до І 

% до ВВП 

11,6 

5,0 

1,2 

6,7 

4,4 

0,7 

9,5 

6,3 

0,9 

15,6 

7,5 

1,2 

за рахунок коштів місцевих бюджетів,  

млрд. грн. 

% до І  

% до ВВП 

9,9 

4,2 

1,0 

4,2 

2,8 

0,5 

4,3 

2,9 

0,4 

6,1 

2,9 

0,5 

 

За даними офіційної статистики, загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, внесених в Україну на 01.01.2010 р. склав 40,0 млрд. дол. 

США. Спостерігається стійка тенденція до збільшення іноземних інвести-

цій в Україну  (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну24 
                                                 
23 Розраховано за даними Державної служби статистики України [54; 111]. 
24 За даними Державної служби статистики України [166]. 
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За даними Державної служби статистики, у 2009 році в економіку 

України іноземними інвесторами вкладено 5634,6 млн. дол. США прямих 

інвестицій, у тому числі з країн ЄС – 4016,8 млн. дол., країн СНД – 

1064,7 млн. дол., інших країн світу – 553,1 млн. дол. У той же період капі-

тал нерезидентів зменшився на 941,0 млрд. дол. У цілому, приріст сукуп-

ного обсягу іноземного капіталу в економіці країни з урахуванням його пе-

реоцінки, втрат, курсової різниці і ряду інших факторів у 2009 році склав 

4410,4 млн. дол. (35,2 млрд. грн.).25  

Результати аналізу показали, що на фоні зростання іноземних інвес-

тицій у вітчизняну економіку, їх реальна участь у капіталовкладеннях, за 

винятком безпрецедентного за обсягами надходження інвестицій у 

2005 році, що пов'язане з приватизацією металургійного комбінату «Криво-

ріжсталь», є недостатньою порівняно з потенційно можливою. Результати 

аналізу свідчать, що співвідношення прямих іноземних інвестицій в еконо-

міку Україну з інвестиціями в основний капітал у 2009 році склало 23,2 %, 

тоді як, за даними Державної служби статистики України, в цьому році за 

рахунок коштів іноземних інвесторів було профінансовано 4,5 % капіталь-

них вкладень. Отже, результати аналізу свідчать, що прямі іноземні інвес-

тиції можуть бути вагомим джерелом капіталізації вітчизняних підпри-

ємств, оскільки містять у собі нереалізовані можливості фінансування капі-

тальних вкладень. Динаміку інвестицій в основний капітал, освоєних за ра-

хунок коштів іноземних інвесторів представлено у таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Динаміка інвестицій в основний капітал, освоєних за раху-

нок коштів іноземних інвесторів в Україні  

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Інвестиції в основний ка-

пітал (І), усього,  

млрд. грн.  125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 209,1 

Із них: інвестиції в осно-

вний капітал, освоєні за 

рахунок коштів інозем-

них інвесторів, 

млрд. грн.  

% до І 

% до ВВП 

4,6 

3,7 

0,8 

6,7 

3,5 

0,9 

7,6 

3,3 

0,8 

6,9 

4,5 

0,7 

3,4 

2,3 

0,3 

6,5 

3,1 

0,5 

 

  Таким чином, частка прямих іноземних інвестицій в економіку Ук-

раїни в загальному обсязі інвестицій в основний капітал є відносно неве-

ликою. Це дозволяє зробити висновок, що прямі іноземні інвестиції, як і 

бюджетне фінансування, не є вагомим джерелом фінансування довгостро-

кових інвестиційних проектів і капіталізації підприємств України. 

                                                 
25 За даними Державної служби статистики України [112]. 
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 На думку науковців, найбільш негативний вплив на наміри інозем-

них інвесторів чинить фактор оподаткування [199, с. 84]. Так, у 2010 р. на 

міжнародному рейтингу простоти ведення бізнесу Україна зайняла 181 мі-

сце з 183 за показником «сплата податків» [165]. У зв’язку з цим, повинні 

бути прийняті заходи для реформування податкової системи, що сприяти-

ме інвестиційній привабливості українських підприємств, за наступними 

напрямками: зниження податку на прибуток підприємств; спрощення про-

цедури розрахунків і стягування податків; скорочення податкового тягаря 

до стандартів країн із розвинутою ринковою економікою тощо. 

 Також варто зазначити, що Україна відноситься до країн з низькою 

інвестиційною активністю. Як вважає О.С. Галушко [71, с. 54], « … біль-

шість інвестицій, які приймає Україна не є інвестиціями країн з розвине-

ними високими технологіями, що дає привід замислитись про мету цих ін-

вестицій (ліквідація конкурента, експансія з політичних мотивів, повер-

нення частки тіньового капіталу, тощо)». Тому, на думку вченого, необхід-

ним є забезпечення інноваційного розвитку країни, а також розробка меха-

нізму спрямування процесу залучення інвестицій виключно на отримання 

підприємствами України принципово нових технологій з країн, які ними 

володіють. 

 Заощадження населення. В Україні існує значний нереалізований 

внутрішній інвестиційний потенціал, у тому числі потенціал фізичних 

осіб. За оцінками фахівців [129], населення України зберігає на руках від 

25 до 40 млрд. дол. США. Ці кошти можуть стати одним з основних дже-

рел фінансування довгострокових інвестиційних проектів і капіталізації 

підприємств.  

Домашні господарства здійснюють заощадження на випадок непе-

редбачених обставин, що є цілком обґрунтованою дією за умовами недо-

статньої соціальної допомоги в країні та нездатності домашніх госпо-

дарств, як й інших економічних агентів, прогнозувати економічну ситуа-

цію. Останнім часом, незважаючи на кризові явища і в економіці, і як на-

слідок, недовіру фізичних осіб до банківських установ, відбувається зрос-

тання накопичень. У 2009 році заощадження населення України склали 

80,4 млрд. грн. і 9 % від сукупних доходів, у 2011 р. ці показники склали 

113,9 млрд. грн. і 9,1% відповідно (табл. 2.9).  

Однак не слід забувати про наявність в України сектору позалегаль-

ної (тіньової) економіки, в умовах якої підприємства для уникнення тран-

сакційних витрат (витрат підпорядкування закону) та економії на оплаті 

праці, ухиляються від сплати податку на прибуток та обов'язкових відра-

хувань до фондів цільового призначення. За такого підходу поширення на-

була система виплати неофіційної заробітної плати або її частини. Тому є 

підстави припускати, що доходи населення вищезазначених у статистичній 

звітності і, отже, питома вага заощаджень населення, що зберігаються в 

банківських установах, значно менше вказаних у таблиці. Можна припус-

тити, що значну частину заощаджень населення зберігає поза банками та 
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іншими фінансово-кредитними інститутами в найбільш поширеній ліквід-

ній формі – доларової готівки. Доларизована частина заощаджень нічого 

не дає для економічного зростання країни. Ці кошти не можуть сприяти 

зростанню шляхом стимулювання попиту і продажів і не є додатковими 

засобами для ринку капіталу або банківських кредитів, оскільки знахо-

дяться поза фінансової системи [168, с. 45]. До того ж доларизована части-

на заощаджень не тільки не виконує перерахованих вище функцій, але і є 

чинником зростання попиту на долари і, отже, девальвації національної ва-

люти та інфляції, що спостерігається останнім часом в Україні. 

 

Таблиця 2.9 – Динаміка співвідношення доходів та заощаджень населення26 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 

Номінальні доходи населен-

ня, млрд. грн.  623,3 845,6 894,3 1101,2 1251 

Із них, заощадження насе-

лення млрд. грн.  47,8 52 80,4 161,9 113,9 

Заощадження населення,  

% від доходів населення  7,7 6,1 9,0 14,7 9,1 

 

 Недостатня участь фізичних осіб в інвестиційному процесі, на ду-

мку вчених-економістів, викликана низьким рівнем доходів, недовірою 

до ощадних інститутів і низьким рівнем економічних знань про можливі 

об'єкти вкладення капіталу та оптимальних методів збереження заоща-

джень [139]. Це призводить до доларизації економіки та зростання нев-

рахованих доходів населення, які є потенційними інвестиційними ресур-

сами. Необхідним є створення таких умов, за яких структура цілей та 

форми заощаджень перемістилися б у бік інвестиційної складової 

[134, с. 161-162]. Мобілізація незадіяних коштів фізичних осіб на фінан-

совому ринку сприятиме формуванню додаткових джерел довгостроко-

вих інвестиційних ресурсів і капіталізації підприємств.  

Отже, можна стверджувати про необхідність дієвого механізму мобі-

лізації незадіяного внутрішнього потенціалу країни та направлення його на 

задоволення інвестиційних потреб економіки, яким може стати в Україні 

інститут фінансового посередництва. 

 

 2.2 Участь комерційних банків у формуванні фінансових ресур-

сів підприємств 

 

Із початку розвитку фінансового ринку незалежної України до сього-

дні провідну роль серед фінансових посередників відіграють комерційні 

банки, які займають практично монопольне становище на ринку послуг фі-

нансового посередництва. Порівняльний аналіз частки сукупних активів 

                                                 
26 Розраховано за даними Бюлетеня НБУ [86]. 
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окремих інститутів на ринку послуг фінансового посередництва та їх спів-

відношення з ВВП дозволяє визначити вплив банків на економічний роз-

виток України.  

Результати аналізу свідчать, що частка банків складає 93 %27 сукуп-

них активів усіх фінансових посередників країни. Для порівняння ролі ко-

мерційних банків України та зарубіжних країн слід проаналізувати анало-

гічні показники. У США протягом тривалого періоду часу відбувалася змі-

на ролі різних фінансових посередників у фінансовій системі. Російський 

учений І.Б. Туруєв  [188, с. 18-21] пропонує розглядати цей процес, поді-

ливши його на два етапи.  

Протягом першого етапу, починаючи з другої половини XIX століття 

до середини XX століття, найбільш великими фінансовими посередника-

ми, на його думку, були комерційні банки. Розмір їх сукупних активів 

складав у 1860 р. 71,4 % ресурсів фінансової системи, які акумулювалися і 

спрямовувалися на господарські потреби. До 1910 р. небанківські фінансо-

ві інститути поступово почали збільшувати свою частку на ринку фінансо-

вого посередництва, але на комерційні банки все ще приходилося 64,5 % 

сукупних активів усіх фінансових посередників країни. 

У 1933 р. Конгресом США було прийнято Банківський акт (закон 

Гласса-Стігала), який розділив повноваження комерційних та інвестицій-

них банків. Відповідно до цього закону комерційним банкам було заборо-

нено здійснювати операції з акціями підприємств. Це право надавалося ви-

ключно інвестиційним банкам, яким у свою чергу було заборонено прий-

мати вклади. Після прийняття цього закону роль банків на ринку фінансо-

вого посередництва змінилася, хоча величина їх активів ще продовжувала 

перевищувати активи інших посередників.  

На другу половину XX століття припадає початок другого етапу, ко-

ли банки стали поступово втрачати свою провідну роль у системі фінансо-

вого посередництва. Одночасно стала зростати роль інститутів небанківсь-

кого типу. На початку 70-х років частина сукупних активів комерційних 

банків становила 39,2 % активів усіх фінансових посередників, до 

1990 року – 31,9 % [122, с. 51] (рис. 2.4).  

Початок XXI століття ознаменовано, як вважає І.Б. Туруєв, кризою 

фондового ринку США, наслідки якої призвели до подій, які знову змінили 

розстановку сил фінансових посередників, повернувши банкам лідерство 

серед фінансових інститутів. На його думку, важко прогнозувати, наскіль-

ки така ситуація залишиться стійкою, чи покладе вона початок нового ета-

пу у розвитку фінансової системи США, або ж після подолання кризових 

явищ провідна роль повернеться до інституціональних інвесторів. 

Для визначення ролі комерційних банків в економічному розвитку 

України і капіталізації підприємств є доцільним звернутися до такого по-

                                                 
27 Розраховано за даними Вісника НБУ [148], Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

www.ssmsc.gov.ua, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-

вих послуг: http://www.dfp.gov.ua. 

http://www.ssmsc.gov.ua/
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казника, як співвідношення їх активів із ВВП і порівняти з аналогічним 

показником зарубіжних країн. Частка загальних активів вітчизняних коме-

рційних банків у 2005 році склала 51 % від ВВП, у 2009 р. – 107 %28. У кра-

їнах Євросоюзу середньозважена величина цього показника складає 250 %. 

Результати аналізу свідчать, що хоча в порівнянні з країнами Євросоюзу 

рівень банківського фінансового посередництва є невисоким, спостеріга-

ється позитивна тенденція зростання ролі комерційних банків в економіці 

України. У 2001 р. сукупні активи комерційних банків становили 25 % від 

ВВП, у 1999 р. – 15 %.  
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Рисунок 2.4 – Динаміка співвідношення обсягу активів комерційних банків 

і небанківських фінансово-кредитних інститутів США в ретроспективі  

  

Показник співвідношення банківських кредитів, наданих в економіку 

Україну, і ВВП у динаміці дозволяє визначити участь кредитних ресурсів у 

фінансовому забезпеченні виробничого сектору. Результати аналізу свід-

чать про підвищення рівня банківського кредитування в економічному ро-

звитку країни. У 2009 р. показник відношення всіх обсягів кредитних 

вкладень в економіку до ВВП склав 79 %, довгострокових банківських 

кредитів до ВВП – 54 %, довгострокових банківських кредитів, наданих 

нефінансовим підприємствам – 29 % (у 2005 р. ці показники склали 32 %, 

20 % та 13 %, у 2000 р.– 12 %, 2 % і 1,6 % відповідно) (табл. 2.10). 

 

                                                 
28 Розраховано за даними Державної служби статистики України [54], Віснику НБУ [148] та статистично-

го щорічнику України [180] 
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Таблиця 2.10 – Основні показники кредитної діяльності комерційних банків 

в Україні29  

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 

Обсяг ВВП, млрд. грн. 441,5 544,2 720,7 948,1 914,7 

Банківські кредити, надані 

в економіку України (усьо-

го), млрд. грн.  

143,42 245,2 426,9 734 723,3 

% до ВВП 32 45 59 77 79 

Довгострокові банківські 

кредити, надані в економі-

ку України, млрд. грн. 

88,6 159,03 295,4 511,9 492,3 

% до ВВП 20 29 41 54 54 

Довгострокові банківські 

кредити, надані нефінансо-

вим корпораціям, млрд. 

грн. 

59,1 88,5 152,6 253,3 262,9 

% до ВВП 13 16 21 27 29 

  

Результати аналізу дозволяють зробити висновок, що комерційні ба-

нки мають достатній потенціал для впливу на активізацію інвестиційної 

діяльності вітчизняних підприємств. При цьому значною формою їх участі 

у забезпеченні довгострокового розвитку і капіталізації підприємств може 

стати інвестиційний кредит [68, с. 84]. Проте комерційні банки в Україні 

на сьогодні недостатньо забезпечують фінансування інвестицій виробни-

чих підприємств України через механізм банківського кредитування. Щоб 

оцінити їх участь у фінансуванні вітчизняних підприємств, пропонується 

розглянути динаміку та структуру банківських кредитів, наданих нефінан-

совим підприємствам Україні (табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11 – Динаміка та структура банківських кредитів, наданих нефі-

нансовим підприємствам України, на кінець року30 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

Банківські кредити, надані в економіку 

України (усього), млрд. грн. 
143,42 245,2 426,9 734 723,3 

Із них, банківські кредити, надані нефіна-

нсовим підприємствам, млрд. грн. 
106,1 160,5 260,5 443,7 462,2 

% до усіх кредитів 74,0 65,5 61,0 60,4 63,9 

Із них банківські кредити 

в поточну діяльність, млрд. грн. 
–* 137,5 217,3 359,1 373,8 

                                                 
29 Розраховано за даними Державної служби статистики України [54] та Бюлетень НБУ [123, с. 105, 110]. 
30 Розраховано за даними Бюлетень НБУ [123, с. 105,112]. 
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Закінчення табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 

% до усіх кредитів – 56,08 50,90 48,92 51,68 

% до кредитів небанківським  корпораці-

ям 
– 85,67 83,42 80,93 80,87 

Банківські кредити на придбання, будів-

ництво та реконструкцію нерухомості, 

млрд. грн. 

– 6,4 10,6 18,3 17,7 

% до усіх кредитів – 2,61 2,48 2,49 2,45 

% до кредитів небанківським  корпораці-

ям 
– 3,99 4,07 4,12 3,83 

Інші кредити в інвестиційну діяльність, 

млрд. грн. 
– 16,6 32,6 66,3 70,8 

% до усіх кредитів – 6,77 7,64 9,03 9,79 

% до кредитів небанківським корпораціям – 10,34 12,51 14,94 15,32 

* дані у статистичній звітності відсутні 

 

Дані, що наведені в таблиці, показують стійке зростання банківських 

кредитів, наданих нефінансовим підприємствам за період, що аналізується 

(106,1 млрд. грн. на кінець 2005 р., 462,2 млрд. грн. на кінець 2009 р.). Од-

нак, при цьому, їх частка в загальному обсязі кредитів, наданих в економі-

ку Україну, знижувалася в період з 2005 р. до 2008 р. (74 % та 60,4 % від-

повідно) і почала збільшуватися на кінець 2009 р. (63,9 %). Також, при збі-

льшенні абсолютного показника кредитування в поточну діяльність (137,5 

млрд. грн. на кінець 2006 р., 373,8 млрд. грн. на кінець 2009 р.), спостеріга-

ється зниження їх частки як в обсязі кредитів, наданих нефінансовим кор-

пораціям (85,67 % та 80,87 % відповідно), так і в загальному обсязі креди-

тів, наданих в економіку Україну (56,08 % та 51,68 % відповідно). Зростає 

обсяг банківських кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію 

нерухомості (6,4 млрд. грн. на кінець 2006 р., 17,7 млрд. грн. на кінець 

2009 р.) та інших кредитів в інвестиційну діяльність (16,6 млрд. грн. і 

70,8 млрд. грн. відповідно).  

Однак, незважаючи на позитивні зміни в інвестиційному кредиту-

ванні комерційних банків, обсяг кредитних ресурсів у цій сфері ще зама-

лий. Кредити в поточну діяльність становлять 81 % від усіх кредитів, нада-

них нефінансовим підприємствам, тоді як кредити на придбання, будівни-

цтво та реконструкцію нерухомості та іншу інвестиційну діяльність усього 

4 % та 15 % відповідно (див. табл. 2.11). Фахівці вважають [68, с. 86-87], 

що така ситуація на ринку викликана тим, що інвестиційні кредити пере-

важно направлені в сферу послуг (будівництво ресторанів, магазинів то-

що). Оскільки дохід від реалізації об'єкта в невиробничій сфері формується 

в порівняно короткі терміни, таке кредитування є більш привабливим для 
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банку, ніж кредитування довгострокових інвестиційних проектів. Також 

причинами, що стримують розвиток інвестиційного кредитування у країні 

є: недостатня кредитоспроможність та брак навичок розробки якісних про-

ектів підприємств-позичальників; складність урахування проектних ризи-

ків і невизначеностей; відсутність сучасних надійних механізмів кредиту-

вання інвестиційних проектів комерційними банками тощо [151, с. 187]. 

У країнах із розвиненою ринковою економікою фінансовий капітал 

концентрується переважно у великих банках. Вони віддають перевагу фі-

нансуванню сфер виробництва або регіонів, що мають сировину і дешеву 

робочу силу, для отримання високого прибутку. Однак значна частина ба-

нківських кредитних ресурсів у розвинених країнах спрямована на іннова-

ційну діяльність, що дозволяє забезпечувати формування нових виробни-

чих і банківських структур [150, с. 128].  

Для оцінки ролі комерційних банків у фінансуванні підприємств 

пропонується розглянути частку банківського кредиту в загальній структу-

рі заборгованості підприємств (табл. 2.12). 

Аналіз структури пасивів показує, що заборгованість українських 

підприємств за банківськими кредитами у 2009 році становить 433,7 млрд. 

грн. (27,6 % від загальної суми поточних і довгострокових зобов'язань). На 

довгострокові кредити, які можуть бути джерелами фінансування довго-

строкових інвестиційних проектів, припадає 16 % від загальної суми пото-

чних і довгострокових зобов'язань у 2009 році.  

Протягом 2000-2009 рр. спостерігаються позитивні тенденції руху 

банківського кредиту, його частка зросла з 5,2 % до 27,6 % від загальної 

заборгованості підприємств. Для порівняння, частка банківських ресурсів у 

залучених коштах підприємств Франції, Німеччині та Росії становить від-

повідно близько 14 %, 26 %, 15 % [168, с. 35-36]. При цьому фінансова си-

стема Німеччини відома своєю високою часткою банківських кредитів у 

фінансуванні економіки.  

 

Таблиця 2.12 – Структура пасивів підприємств31   

Показники 2005 2006 2007  2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

Зобов’язання підприємств*, 

усього, млрд. грн.  
763,5 988,2 1372,4 2027,9 1572,3 

Із них: довгострокові зо-

бов’язання підприємств, млрд. 

грн.  

136,9 213,7 350,8 578,5 425,6 

довгострокові банківські 

кредити підприємствам, 

млрд. грн. 

56,9 86,3 150,5 242,4 251,4 

 

                                                 
31 Розраховано за даними Державної служби статистики України [182] та Бюлетень НБУ [123, с. 106,110].  
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Закінчення табл. 2.12 

1 2 3 4 5 6 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
7,5 8,7 11,0 12,0 16,0 

інші довгострокові зо-

бов’язання підприємств, 

млрд. грн. 

80 127,4 200,3 336,1 174,2 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
10,5 12,9 14,6 16,6 11,1 

поточні зобов’язання підпри-

ємств, млрд. грн. 
626,6 774,5 1021,6 1449,4 1146,7 

короткострокові банківські 

кредити підприємствам, 

млрд. грн. 

44,5 68 102,5 173,5 182,3 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
5,8 6,9 7,5 8,6 11,6 

інші поточні зобов’язання 

підприємств, млрд. грн. 
582,1 706,5 919,1 1275,9 964,4 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
76,2 71,5 67,0 62,9 61,3 

Разом: 

банківський кредит підпри-

ємствам,  млрд. грн. 

101,4 154,3 253 415,9 433,7 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
13,3 15,6 18,4 20,5 27,6 

інші зобов’язання підпри-

ємств, млрд. грн.  
662,1 833,9 1119,4 1612 1138,6 

% до усіх зобов’язань підпри-

ємств 
86,7 84,4 81,6 79,5 72,4 

* окрім малих підприємств, бюджетних установ і банків 

 

Результати аналізу дають підставу стверджувати, що банківський 

кредит не є основним джерелом капіталізації підприємств в Україні, хоча 

банківські фінансові посередники і мають достатній потенціал для фінан-

сування довгострокових інвестиційних проектів. Як вважають Ф. Ранверсе 

і Г. Харченко-Дорбек [168, с. 33-39], банківські кредити не можуть бути 

джерелами фінансування великих інвестиційних проектів, оскільки вони в 

основному фінансують ліквідність, необхідну для інвестицій і розширено-

го виробництва підприємств. Цей висновок зроблено вченими при оцінці 

джерел фінансування інвестицій у Росії як факторів, що впливають на еко-

номічне зростання. На їх думку, комерційні банки Росії сконцентрувалися 

на фінансуванні ліквідності підприємств, надавши останнім фінансування 

довгострокових інвестиційних проектів із власних коштів.  
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Для підприємств України актуальним є залучення капіталу за допо-

могою системи фінансового посередництва. Проте статистичні дані, що 

публікуються в офіційній звітності, не відображають окремо участь фінан-

сових посередників у формуванні довгострокових кредитних ресурсів віт-

чизняних суб'єктів господарювання, зводячи всю заборгованість підпри-

ємств у рядки «Поточні зобов'язання» та «Довгострокові зобов'язання». 

Проведений аналіз дозволив виявити частку банківського кредитування в 

довгострокових зобов'язаннях українських підприємств (59,1 % на кінець 

2009 року)32. Отже, решта заборгованість (40,9 %) припадає на довгостро-

кові зобов'язання за облігаціями, інші довгострокові фінансові зобов'язан-

ня, відстрочені податкові зобов'язання та інші довгострокові зобов'язання. 

Практика діяльності вітчизняних підприємств показує, що значну частину 

їх зобов'язань займає заборгованість за комерційними кредитами. Це дає 

підставу стверджувати, що заборгованість небанківським фінансовим по-

середникам, зважаючи на домінуюче становище банків на ринку фінансо-

вого посередництва, має незначну частку. Отже, актуальність досліджень і 

вжиття практичних заходів у напрямку пошуку джерел фінансування капі-

тальних вкладень за допомогою системи фінансового посередництва не 

викликає сумнівів.  

Фахівці вважають, що тягар невизначеності і ризики кредитування та-

кож є причинами, що стримують фінансування довгострокових інвестицій 

[102, с. 15]. Зважаючи на складність подолання ризиків довгострокового 

кредитування, необхідним є механізм їх розподілу між економічними аген-

тами. Таким механізмом може бути створення кредитних консорціумів.  

Проблеми розвитку консорціумного (синдикованого) кредитування 

підприємств розглянуто в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів: 

А.В. Бояренкова [34], В.В. Зимовця [102], І. Рикової [172], Д.А. Титова 

[186], та інших [3; 189; 176; 121, с. 68; 130; 185]. У своїх дослідженнях на-

уковці розглядають консорціумний кредит як інструмент оптимізації ризи-

ків комерційних банків і джерело залучення кредитних ресурсів великих 

промислових підприємств для реалізації довгострокових інвестиційних 

проектів. 

Кредитний консорціум – це тимчасове об'єднання декількох банків 

для кредитування одного великого інвестиційного проекту. Оскільки ко-

мерційні банки обмежені розмірами власних коштів, і відповідно, внутрі-

шніми лімітами, а також особливістю структури пасивів, в якій переважа-

ють короткострокові ресурси, вони не завжди мають можливість кредиту-

вати великі довгострокові інвестиційні проекти самостійно. Тому, доціль-

но створення кредитних консорціумів із метою об'єднання кредитних ре-

сурсів та здійснення кредитування довгострокових проектів із великими 

обсягами капіталу. Переваги кредитних консорціумів полягають у можли-

вості комерційних банків дотримуватися нормативного показника макси-
                                                 
32 Розраховано за даними Державної служби статистики України [182] та Бюлетень НБУ [123, с. 106, 110]. 
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мального розміру кредиту на одного позичальника, оптимізувати кредит-

ний ризик, підтримувати ліквідність балансу банку [160].  

В Україні на сьогодні закладено законодавчі основи розвитку консо-

рціумного кредитування. Законом України «Про банки і банківську діяль-

ність» передбачено можливість спільного фінансування кількома банками 

одного інвестиційного проекту шляхом угоди про створення кредитних 

консорціумів. У рамках цієї угоди банки-учасники погоджують умови на-

дання кредиту та призначають банк, відповідальний за його виконання. Ри-

зики банків-учасників розподіляються пропорційно капіталу, вкладеного в 

консорціум. Консорціумні кредити базуються на тих же принципах, що й 

інші види банківських кредитів. Змінюється тільки механізм акумуляції 

кредитних ресурсів та процедура їх надання позичальникові. 

У 1996 році Національним банком України розроблено та введено в 

дію «Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування» 

(далі Положення) [160], в якому визначено:  

мету створення і функціонування кредитного консорціуму;  

порядок укладання та дії консорціумного договору (між учасниками 

кредитного консорціуму);  

 порядок укладення та основні статті кредитної угоди (між учасни-

ками кредитного консорціуму та позичальником);  

перелік документів, які повинен надати позичальник для отримання 

консорціумного кредиту;  

 функції головного банку як посередника між кредиторами і позича-

льником у кредитному консорціумі.  

Положенням передбачено, що для здійснення консорціумного креди-

тування визначається головний банк (банк-координатор, банк-лідер), який 

координує дії учасників кредитного консорціуму.  

Функції головного банку полягають у загальній організації кредитної 

операції: вивченні інвестиційного проекту підприємства-позичальника ри-

зиків, що з ним пов'язані; узгодженні умов кредитної угоди та проведенні 

переговорів між членами консорціуму та позичальником; здійсненні конт-

ролю за виконанням умов консорціумного договору і розподілі прибутків і 

збитків; розповсюдженні інформації між банками-учасниками про фінан-

совий стан позичальника. 

Положення визначає, що головний банк акумулює кошти банків-

учасників у розмірі їх частки у кредитному консорціумі і надає їх позича-

льнику. При настанні строку погашення кредиту банк-координатор отри-

мує від позичальника суму основного боргу, відсотків і комісійних, що 

відшкодовують витрати, які пов'язані з організацією і здійсненням консор-

ціумного кредиту і розподіляє їх між банками-учасниками пропорційно їх 

внеску в кредитний консорціум. За організацію кредитного консорціуму 

головний банк отримує винагороду (крім відсотків та комісійних, що пок-

ривають його витрати).  
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Як правило, банком-координатором є банк, якому необхідні кошти у 

великих обсягах для кредитування великого проекту позичальника. Однак 

позичальник може самостійно вибрати банк, який бере на себе зобов'язан-

ня з організації банківського консорціуму та виконання функцій головного 

банку у кредитній угоді. В основному, головними банками при створенні 

кредитних консорціумів є великі банки, що мають досвід у проведенні ве-

ликих кредитних операцій.  

Кредитний консорціум припиняє свою дію після повного погашення 

кредиту позичальником, виплати відсотків, комісійних, що відшкодовують 

витрати всіх учасників кредитного консорціуму. Однак, за необхідності, 

спільна діяльність банків-учасників може бути відновлена. 

Аналіз показує, що в Україні є практика консорціумного кредиту-

вання. Створення кредитних консорціумів «Ощадбанку» та «Укрексімбан-

ку», «Актив-банку» і банку «Хрещатик», банку «Надра» та «Укрексімбан-

ку» дозволило здійснити фінансування великих інвестиційних проектів і 

комунальних підприємств в Україні. У 2006 році кредитний консорціум, 

який об'єднав два вітчизняні банки – «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», надав 

кредит на розвиток торгового центру в розмірі 38,167 млн. дол. США.  

У зарубіжних країнах активно використовується механізм залучення 

кредитних ресурсів за допомогою консорціумів для здійснення інвестицій-

них проектів. Так, у першому півріччі 2005 р. найбільшими позичальника-

ми на ринку синдикованого кредитування стали американська компанія 

General Electric Capital Corp (20,4 млрд. дол.) і європейська компанія 

Volkswagen (15,3 млрд. дол.). Великі компанії Росії ВАТ «Газпром», «Лу-

койл», ВАТ «Татнефть», «Норильский никель», «РУСАЛ» та інші також 

використовують це джерело для довгострокового розвитку. За даними Reu-

ters Loan Pricing Corporation, сукупний обсяг синдикованих кредитів, залу-

чених російськими підприємствами у 2006 році, склав 64 млрд. дол., у 

2007 році – 61,3 млрд. дол. У 2007 році Росія була на сьомому місці у світі 

за активністю на ринку синдикованих кредитів. На думку фахівців, роль 

кредитних консорціумів у фінансуванні великих інвестиційних проектів 

російських підприємств буде посилюватися.  

Динаміку синдикованого кредитування в Росії, України і Білорусі 

надано в таблиці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 – Обсяг синдикованих кредитів у країнах СНД, за рік 

(млн. дол.)33 

Країни 2005  2006 2007  2008  2009  

Росія 43806 36580 68763 54818 6671 

Україна  1727 2674 6671 2606 302 

Білорусь  95 256 404 253 44 

 

                                                 
33 Джерело: http://loans.cbonds.info/rus/index/. 
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Позитивний вплив консорціумного кредитування на економіку в Ук-

раїні не викликає сумнівів.  

По-перше, чим вище ризик за інвестиційним проектом, який вимагає 

великих обсягів фінансування, тим більша кількість банків може брати уч-

асть у консорціумі і, тим самим, зменшується ризик для кожного банку. 

Позичальнику диверсифікація джерел кредитування дає можливість отри-

мати кредит на довший термін і з найменшими витратами.  

По-друге, створення кредитних консорціумів дозволяє збільшити 

можливості дрібних і середніх банків у кредитуванні великих інвестицій-

них проектів підприємств [186].  

По-третє, оскільки в консорціумі беруть участь декілька банків-

кредиторів, вони можуть обмінюватися інформацією про позичальника, і 

тим самим, отримувати більш достовірні відомості, ніж за кредитування на 

двосторонній основі. Підприємство-позичальник отримує можливість 

створення позитивної кредитної історії в декількох банків-кредиторів 

[172].  

По-четверте, аналіз ризиків за консорціумного кредитування більш 

детальний, ніж за звичайного кредитування, оскільки весь пакет докумен-

тації проходить детальну перевірку всіма банками, які беруть участь у кон-

сорціумі. Тому вірогідність прийняття недостатньо зваженого рішення що-

до доцільності кредитування інвестиційного проекту нижче, ніж за креди-

тування на двосторонній основі [34, с. 35, 39].  

Результати аналізу дозволили виділити переваги консорціумного 

кредитування перед кредитуванням на двосторонній основі з урахуванням 

трансакційних витрат на ринку (табл. 2.14).  

 Створення кредитних консорціумів, окрім зниження ризику довго-

строкового кредитування для банків та можливості залучення великого об-

сягу кредитних ресурсів для фінансування великих інвестиційних проектів, 

сприяє зниженню трансакційних витрат усіх учасників угоди. У рамках 

консорціуму банк-координатор, окрім організаційної функції, виконує та-

кож функції інформаційного посередника між кредиторами (фінансовими 

посередниками) і позичальником, знижуючи трансакційні витрати обох 

сторін: 

витрати пошуку інформації: витрати часу і ресурсів банку на пошук 

інформації про позичальника, а також втрати, пов'язані з її неточністю. За 

консорціумного кредитування ступінь таких витрат для банківських орга-

нізацій нижче, ніж за звичайного кредитування, оскільки консорціум опе-

рує великою кількістю інформації. У консорціумі беруть участь декілька 

банків-кредиторів, і вони мають можливість обмінюватися наявними відо-

мостями про кредитоспроможність позичальника; до того ж банк-агент зо-

бов'язаний поширювати фінансові звіти та інші дані про позичальника се-

ред банків-учасників;  

 

 



 75 

Таблиця 2.14 – Переваги та ризики консорціумного кредитування підп-
риємств 

Для банків-учасників Для позичальника 

Переваги  

можливість участі середніх і дрібних 
банків у кредитуванні великих інвес-
тиційних проектів;  

 диверсифікація кредитного ризику;  
 можливість дотримуватися норма-

тивного показника максимального ро-
зміру кредиту на одного позичальника 

можливість залучення великого 
обсягу кредитних ресурсів для фі-
нансування довгострокових інвес-
тиційних проектів;  

 створення позитивної кредитної 
історії у великої кількості кредито-
рів  

Переваги за критерієм зниження трансакційних витрат 

витрат пошуку інформації: витрат 
часу та ресурсів банку на пошук інфо-
рмації про кредитоспроможність по-
зичальника, а також втрат, пов'язаних 
з її неточністю;  

 витрат виміру: витрат на оцінку 
проекту, що запропонований до кре-
дитування, а також втрат від помилок 
в оцінці 

витрат опортуністичної поведін-
ки кредитора: витрат на контроль 
за дотриманням кредитної угоди;  

витрат ведення переговорів: ви-
трат часу і ресурсів на ведення пе-
реговорів із декількома кредитора-
ми про умови кредитної угоди 

Ризики 

ризик неплатоспроможності позича-
льника;  

 ризик неплатоспроможності головно-
го банку;  

 ризик недобросовісного проведення 
або недбалості головного банку 

ризик недостатнього досвіду го-
ловного банку;  

 ризик несумлінної поведінки 
банків-учасників  
 

 
витрати опортуністичної поведінки: витрати на контроль за дотри-

манням умов кредитної угоди, а також втрати від несумлінної поведінки 
партнера. При укладанні кредитного консорціуму знижується ступінь ви-
трат для позичальника від несумлінної поведінки кредиторів (банків-
учасників), оскільки головний банк здійснює контроль за виконанням умов 
кредитної угоди, та члени консорціуму несуть солідарну відповідальність 
перед позичальником; 

витрати вимірювання включають витрати, що необхідні для вимірю-
вання якості товару, послуги чи іншого предмета угоди. Для кредитора, це 
витрати на оцінку проекту, запропонованого до кредитування, а також 
втрати, пов'язані з помилками в даній оцінці. За консорціумного кредиту-
вання такі витрати знижуються, оскільки, по-перше, головний банк вивчає 
інвестиційний проект потенційного позичальника і пов'язані з ним ризики. 
По-друге, кожен учасник консорціуму самостійно оцінює ефективність про-
екту і визначає свої умови участі в консорціумі. На підставі результатів оці-
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нки визначаються загальні положення та координуються дії всіх учасників 
консорціуму, які знаходять відображення у консорціумному договорі;  

витрати ведення переговорів включають витрати часу і ресурсів на 
проведення переговорів про умови угоди. За звичайного кредитування по-
зичальникові необхідно вести переговори з декількома фінансовими посе-
редниками про залучення достатнього обсягу кредитних ресурсів для реа-
лізації свого інвестиційного проекту. У кредитному консорціумі банк-
координатор відіграє роль посередника між кредиторами і позичальником і 
веде переговори про умови кредитної угоди з обома сторонами, сприяючи 
зниженню трансакційних витрат останнього. 

Але поряд із перевагами, існує ряд проблем. Це, перш за все, ризики, 
яким піддаються всі учасники кредитної угоди при створенні кредитного 
консорціуму. А.В. Бояренков виділяє декілька специфічних груп ризиків, 
можливих за синдикованого (консорціумного) кредитування [34, с. 35-39]. 
Ці ризики виникають через особливості, які обумовлені іншою, ніж за кре-
дитування на двохсторонній основі, структурою організації. Ця структура 
відрізняється участю декількох кредиторів, об'єднаних у консорціум, а та-
кож веденням розрахунків через головний банк.  

 Одним із таких ризиків є ризик неплатоспроможності позичальника. 
Автор розглядає особливості оцінки кредитоспроможності великого промис-
лового підприємства синдикатом банків (кредитним консорціумом). На осно-
ві результатів аналізу фінансового стану визначається ліміт кредитних ризи-
ків, що припадають на потенційного позичальника (гранична заборгованість 
позичальника). До того ж він не повинен перевищувати нормативи, встанов-
лені Центральним банком (в Україні – 25 % регулятивного капіталу банку).  

При розрахунку граничної заборгованості позичальника банком по-
винна враховуватися загальна сума синдикованого кредиту, а не тільки лі-
міт, що виділяється окремим банком. У разі, якщо позичальник не зможе 
погасити кредит повністю, наявна частина грошових коштів буде переве-
дена головним банком на рахунки банків-учасників пропорційно частці 
кожного, і можлива втрата решти суми буде прийнятною для останніх.  

Так, у міжнародній практиці, при створенні кредитного консорціуму 
дії підприємства обмежені положеннями кредитного договору. Підприємс-
тву під час дії договору заборонено: зміна діяльності; продаж своїх вироб-
ничих активів для виплат іншим кредиторам за тимчасової неплатоспро-
можності; залучення кредитів понад встановлений ліміт на загальну суму 
заборгованості підприємства перед кредиторами; залучення кредитів ін-
ших банків під забезпечення (у випадках, якщо синдикований кредит було 
надано без забезпечення).  

Останнє положення заслуговує більш уважного розгляду. Дане об-
меження консорціумом діяльності підприємства-позичальника введено з 
метою зобов'язати його не надавати забезпечення у вигляді свого капіталу 
іншим банкам. У разі банкрутства підприємства таке положення кредитно-
го договору дозволяє запобігти переважний розподіл коштів підприємства 
на користь інших кредиторів.  
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Якщо підприємство-позичальник порушує це зобов'язання, в дію 
вступає застереження про перехресну неплатоспроможність34 позичальни-
ка за всіма незабезпеченими кредитами. Якщо позичальник не виконує 
своїх зобов'язань за іншими кредитами, в дію вступає застереження і банк 
може пред'явити кредит до дострокового стягнення або вжити інших захо-
дів, не чекаючи закінчення терміну дії кредитного договору. Використання 
таких обмежень дій позичальника-підприємства при укладанні договору 
про синдиковане кредитування дозволить банкам-учасникам знизити свої 
кредитні ризики.  

Ще одним ризиком є ризик неплатоспроможності банку-агента35 (го-
ловного банку). Цей ризик пов'язаний з тим, що саме головний банк, по-
перше, акумулює кошти банків-кредиторів пропорційно їх частки у креди-
тному консорціумі і надає їх позичальнику; по-друге, за настання терміну 
погашення кредиту отримує від позичальника суму основного боргу і від-
сотки і розподіляє їх між банками-кредиторами. У разі неплатоспроможно-
сті або банкрутства головного банку, кредитний консорціум не звільняєть-
ся від обов'язку надати кредит позичальнику. Позичальник, зі свого боку, 
не несе відповідальності за неодержані або втрачені головним банком ко-
шти банків-кредиторів і його кредит вважається погашеним.  

Для мінімізації цього ризику рекомендується, по-перше, проводити 
аналіз фінансового стану банку-агента (головного банку) з використанням 
декількох методів. По-друге, якщо головний банк протягом певного часу 
затримує кошти, які отримані ним від позичальника, або не виконує інші 
умови договору, доцільним є призначення нового головного банку, який 
приймає на себе всі адміністративні зобов'язання за кредитом.  

Окрім вищевказаних ризиків, банки-учасники також беруть на себе 
ризик недобросовісного проведення або недбалості банку-агента (головно-
го банку) при оцінці кредитоспроможності позичальника і перевірці його 
документів. Мінімізація цього ризику може бути досягнута двома метода-
ми. Перший – участь головного банку у кредитуванні позичальника. Це пі-
двищує відповідальність головного банку, оскільки у разі неналежного ви-
конання ним своїх функцій, він несе ризики поряд з іншими кредиторами. 
Другим методом мінімізації ризику є розробка кредитного договору, який 
ураховує всі особливості взаємин головного банку та банків-учасників, по-
вноваження і зобов'язання головного банку, а також відповідальність за 
невиконання цих зобов'язань.  

За консорціумного (синдикованого) кредитування для позичальника 
існує ризик недостатнього досвіду банку-організатора (головного банку). 
Одним із складних моментів організації синдикованого кредиту є розподіл 

                                                 
34 Застереження в кредитному договорі, яке означає, що неплатоспроможність позичальника з будь-яких 

інших позик буде розглядатися як неплатоспроможність за тією позицією, якої стосується застереження 

[13]. 
35 У зарубіжній практиці консорціумного (синдикованого) кредитування функції головного банку можуть 

виконувати два банки: банк-організатор (відповідає за організацію синдикованого кредиту, здійснює по-

шук і формування групи банків-кредиторів) і банк агент (обслуговує грошові потоки за кредитом). 
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між банками-учасниками суми, що необхідна позичальникові. Головному 
банку необхідно розрахувати частку кожного кредитора в наданому креди-
ті. Недостатній досвід головного банку в організації консорціумного кре-
дитування може спричинити нестачу або перевищення суми кредиту, що 
запитує підприємство-позичальник.   

Зарубіжна практика показує, що у разі організації синдикованого 
кредиту не на всю суму позичальник несе ризик втрати репутації. Якщо за-
гальна сума виділених лімітів кредиту, що затверджені кредитним консор-
ціумом, вище запитуваної, то: або позичальник погоджується на збільшен-
ня суми, або скорочується частка участі кожного кредитора в консорціумі.  

За консорціумного кредитування позичальник також приймає ризик 
несумлінної поведінки банків-учасників (банків-кредиторів). Він виража-
ється у невиконанні банками-кредиторами взятих на себе зобов'язань перед 
позичальником: ненадання своєї частки кредиту, надання кредиту не на 
всю суму, затримки виплат за термінами та інші невиконання умов креди-
тного договору.  

Проте банки-учасники кредитного консорціуму повинні нести солі-
дарну відповідальність перед позичальником, тому невиконання одним ба-
нком умов кредитного договору не звільняє інших від зобов'язань перед 
позичальником. Для мінімізації даного ризику рекомендується окремим 
пунктом у кредитному договорі виділяти збереження ним сили в разі від-
мови будь-якого з банків-кредиторів від подальшої участі в кредиті.  

Таким чином, підприємству-позичальнику при прийнятті рішення 
про використання консорціумного кредиту як джерела фінансування дов-
гострокових інвестиційних проектів необхідно враховувати ризики, які 
можуть вплинути на вартість його залучення. Будь-яка ситуація, яка може 
стати наслідком недостатнього досвіду головного банку в організації кре-
дитного консорціуму і несумлінної поведінки банків-учасників, може 
спричинити собою трансакційні витрати опортунізму для позичальника, 
які виражаються в додаткових витратах часу і коштів на усунення негатив-
них наслідків. 

Результати дослідження особливостей консорціумного кредитування 
свідчать, що, незважаючи на наявність ризиків, створення кредитних консо-
рціумів може позитивно вплинути на розвиток ринку послуг фінансових по-
середників в Україні. Ефективне функціонування кредитних консорціумів 
дозволить банку мінімізувати кредитні ризики, а позичальникові – залучити 
кредитні ресурси для фінансування великих інвестиційних проектів. 

 Дрібні і середні банки отримають можливість брати участь у креди-
туванні великих інвестиційних проектів, що підвищить рівень конкуренції 
у банківській сфері. Це буде сприяти зниженню процентних ставок та за-
лученню незадіяних коштів населення, ефективному перерозподілу капіта-
лу в економіці, і як наслідок, збільшенню інвестиційних проектів і довго-
строковому розвитку підприємств в Україні.  

Таким чином, дослідження діяльності комерційних банків України та 
зарубіжних країн дозволило визначити ступінь їх участі у фінансуванні 
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довгострокових інвестиційних проектів. Результати аналізу дозволили зро-
бити висновок, що банківські установи можуть забезпечити потреби еко-
номіки в кредитних ресурсах, об'єднавшись у кредитні консорціуми.  

Також з’ясовано, що підприємствам необхідні альтернативні джерела 
фінансування великих інвестиційних проектів і забезпечення капіталізації 
підприємств. Такі можливості можуть надати небанківські фінансові посе-
редники. 

 
2.3 Аналіз фінансування підприємств небанківськими фінансо-

вими інститутами  
 
На думку вітчизняних вчених-економістів [4, с. 57-58], відсутність 

підтримки з боку інституціональних інвесторів, стримує розвиток іннова-
ційних процесів в країні. Дефіцит фінансових ресурсів підприємств може 
заповнити сектор небанківських фінансово-кредитних організацій (НБФ-
КО). Основними інститутами, що представляють цей сектор, є страхові 
компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, інвестиційні компа-
нії, ломбарди, фінансові компанії. За даними реєстру Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
[155; 156; 157; 158], на кінець 2009 року в країні зареєстровано 
755 кредитних спілок, 450 страхових компаній, 108 недержавних пенсій-
них фондів, 373 ломбарди і 208 фінансових компаній.  

 Сукупні активи небанківських фінансово-кредитних інститутів Ук-
раїни у 2004 році становили 6,4 % від ВВП. Для порівняння доцільно розг-
лянути дані цього показника в зарубіжних країнах (рис. 2.5.).  
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Рисунок 2.5 – Співвідношення активів небанківських фінансових  

інститутів і ВВП у зарубіжних країнах  
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Із рисунка видно, що в країнах із перехідною економікою, що розви-

вається більш високими темпами, співвідношення активів небанківських 

фінансових посередників і ВВП становить 10-15 %, а в розвинених країнах 

цей показник майже дорівнює або значно більше ВВП (Японія – 95 %, Ка-

нада – 116 %, США –191 %, Швейцарія – 233 %) [152, с. 48]. В Україні на 

кінець 2009 року цей показник склав 6,2 % (табл. 2.15). 

 
Таблиця 2.15 – Динаміка співвідношення сукупних активів небанківських 

фінансових посередників і ВВП в Україні (на кінець року) 

Показник 2004  2005  2006  2007  2008  2009  

ВВП, млрд. грн. 345,1 441,5 544,2 720,7 949,9 914,7 

Активи небанківських 

фінансових посередни-

ків, млрд. грн. 22,1 25,2 32,8 44,5 61,7 56,68 

% до ВВП 6,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,2 

 

Результати аналізу даних, що наведені у таблиці, свідчать про зрос-

тання активів небанківських фінансових посередників і ВВП до 2008 р. і 

деяке зниження у 2009 році. Проте питома вага сукупних активів небанків-

ських фінансових посередників у ВВП за досліджуваний період залишала-

ся практично без змін (6,4 % у 2004 р., 6,0 % у 2006 р., 6,2 % у 2009 р.). Та-

ка тенденція є стримуючим чинником для розвитку економіки України, 

оскільки, на думку відомих учених-економістів Р. Голдсміта та 

Р. Дж. Маккінона, темпи економічного зростання визначаються фінансо-

вою глибиною країни (зростанням частки фінансових активів у національ-

ному багатстві) і є більш високими в тих країнах, де роль фінансових посе-

редників порівняно вище.  

Статистичні дані, що публікуються в офіційній звітності, не дають 

можливості виявити частку участі небанківських фінансових посередників 

у фінансуванні підприємств, оскільки в ній не відображено, перед якими 

саме контрагентами підприємства мають свої зобов'язання.  

Можна припустити, що основну частину заборгованості підприємств 

становлять зобов'язання перед іншими суб'єктами господарювання, а забо-

ргованість перед небанківськими фінансовими установами, зважаючи на 

домінуюче становище банків на фінансовому ринку, має незначну частину. 

На кінець 2008 року сукупні активи фінансових посередників в Україну 

склали 1 035 млрд. грн. [100, с. 55], у тому числі активи банків – 

973,3 млрд. грн. (94,04 %), активи небанківських фінансових інститутів – 

61,7 млрд. грн. (5,96 %).  

Розвиток сектору небанківських фінансових інститутів сприятиме 

залученню заощаджень населення і вільних коштів суб'єктів господарю-

вання та подальшому розміщенню цих коштів тими методами, які не під 

силу банківським установам через особливості, притаманні їх діяльності і 

законодавчі обмеження. Низький рівень розвитку цього сектору стримує 
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розвиток фінансового ринку. Активність ринку капіталу безпосередньо за-

лежить від попиту з боку інституціональних інвесторів (пенсійних фондів, 

страхових компаній тощо) на різноманітні інструменти фондового ринку 

для ефективного розміщення акумульованих коштів індивідуальних інвес-

торів (населення, суб'єктів господарювання). 

Таким чином, рівень небанківського фінансового посередництва в 

Україні ще невисокий. Послуги небанківських фінансових посередників, 

які здатні мобілізувати незадіяний внутрішній інвестиційний потенціал, ще 

мало затребувані на вітчизняному фінансовому ринку. Основними причи-

нами є нерозвиненість вторинного ринку акцій, низький рівень інформа-

ційної прозорості, невпорядкованість законодавчого та нормативного ре-

гулювання діяльності фінансових посередників, систематичне невиконання 

своїх зобов'язань окремими фінансовими інститутами, і, як наслідок, недо-

віра з боку населення і суб'єктів господарювання до інститутів небанківсь-

кого типу. 

Проте потреби економіки України в довгострокових фінансових ре-

сурсах вимагають розвитку сектору небанківського фінансового посеред-

ництва, як альтернативного банківському, інституту акумуляції коштів та 

перерозподілу капіталу в країні, що особливо актуально в умовах кризи.  

Зростання питомої ваги сукупних активів небанківських фінансових 

посередників у ВВП є показником збільшення насиченості економіки фі-

нансовими відносинами. Розвиток інституту небанківського фінансового 

посередництва сприятиме економічному зростанню України, оскільки збі-

льшення активів небанківських фінансових посередників має безпосеред-

ній вплив на формування джерел фінансування довгострокових інвести-

ційних проектів і капіталізації підприємств. 

Для виявлення джерел фінансування та забезпечення капіталізації 

підприємств доцільно проаналізувати діяльність кожного окремого небан-

ківського інституту, особливості їх функціонування, залучення та розмі-

щення капіталу, законодавчого регулювання і впливу на соціально-

економічні процеси в країні. 

На сьогодні найбільш розвиненим сектором небанківського фінансо-

вого посередництва в Україні є страхові компанії. Страхові компанії – це 

фінансово-кредитні організації, що здійснюють страхові операції та отри-

мують прибуток від цієї діяльності [73, с. 534-535]. Вони гарантують повне 

або часткове відшкодування збитків фізичним та юридичним особам, що є 

застрахованими, і виплати фізичним особам при настанні страхових випа-

дків у їх житті.  

Страхові компанії займають провідне місце серед небанківських фі-

нансових інститутів за обсягом активів (табл. 2.16). Результати аналізу 

стану українського страхового ринку за три роки свідчать про збільшення 

сукупного обсягу (у 2007 р. – 32,21 млрд. грн., у 2009 р. – 41,97 млрд. грн.) 

та питомої ваги активів у загальному обсязі активів небанківських фінан-

сових посередників (84,5 % – у 2007 р., 88,04 % – у 2009 р.). 
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Однак у 2009 р. порівняно з 2008 р. спостерігається спад більшості 

показників страхової діяльності. Обсяги валових страхових премій знизи-

лися на 14,9 %, чистих страхових премій – на 20,8 %, валових страхових 

виплат – на 4,4 %, чистих страхових виплат – на 6,2 %. Обсяг сформованих 

страхових резервів у 2009 р. порівняно з 2008 р. знизився на 

762,8 млн. грн. (7 %) [156]. У цілому, обсяг сукупних чистих страхових 

премій страхових компаній України на кінець 2009 р. склав 12658 млн. грн. 

В основному найвищий попит припадає на майнове добровільне страху-

вання (на кінець 2009 р. – 62,3 % від загального обсягу страхування), при 

цьому більшість фінансових ризиків залишається незастрахованими. 

 
Таблиця 2.16 – Порівняння кількості учасників та обсягів активів окремих 

НБФКО України, на кінець року36  

Назва НБФКО 

Кількість зареєс-

трованих учас-

ників 

Сукупний обсяг ак-

тивів, млрд. грн. 

Питома вага у загаль-

ному обсязі активів 

НБФКО, % 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

Страхові ком-

панії 
446 469 450 32,21 41,93 41,97 84,50 85,35 88,04 

Кредитні спілки 800 829 755 5,26 6,06 4,22 13,80 12,33 8,85 

Недержавні пе-

нсійні фонди 
96 109 108 0,28 0,61 0,86 0,73 1,24 1,80 

Ломбарди 309 314 373 0,37 0,53 0,62 0,97 1,08 1,30 

Усього 1651 1721 1686 38,12 49,13 47,67 100 100 100 

 

Однак, незважаючи на те, що ринок страхових послуг є найбільш ка-

піталізованим серед інших небанківських фінансових ринків, його обсяг 

ще досить малий. Так, співвідношення обсягу чистих страхових премій та 

ВВП становить 1,4 % (аналогічний показник у розвинених країнах – 8-

12 %). Пенсійне страхування, страхування життя, медичне страхування, 

страхування ризиків в Україні є таким, що недостатньо розвинене. У ціло-

му, в Україні застраховано лише 10 % ризиків, тоді як у країнах із розви-

неною ринковою економікою цій показник складає 90-95 % [152, с. 49].  

Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до ва-

лових премій) в Україні у 2009 році склав 33 %. Цей показник вищий, ніж 

у минулі роки (у 2004 р. – 7,9 %, у 2006 р. – 18,8 %, у 2008 р.– 29,4 %)37, 

але недостатньо високий у порівнянні з іншими країнами з розвиненою 

                                                 
36 Розраховано за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фі-

нансових послуг [100; 155; 156; 157; 158]. 
37 За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

[114; 156]. 
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економікою, в яких він становить більше 70 % [11]. Його дані свідчить про 

низький рівень виплат страхових відшкодувань вітчизняними страховими 

компаніями у порівнянні із зібраними страховими преміями. З одного бо-

ку, це говорить про надійність страхової галузі, з іншого – дає підстави 

припускати, що страхові компанії відмовляють у виплаті страхового відш-

кодування страхувальникам при настанні страхового випадку.  

Крім того, дані цього показника дають підставу припускати, що ук-

раїнські страхові компанії, в основному, отримують прибуток за рахунок 

платежів страхувальників і мало вкладають коштів в інвестиційну діяль-

ність. Що стосується зарубіжних страхових компаній, то вони, як правило, 

закладають у тариф розрахунку страхової премії тільки плату за ризик, а 

доходи отримують від розміщення тимчасово вільних коштів. 

Така практика в Україні сприяла б залученню страховими компанія-

ми незадіяних коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, оскільки 

знижена плата за страхову послугу привертала велику кількість страхува-

льників. Це сприяло б, з одного боку, збільшенню доходів страхових ком-

паній від інвестиційної діяльності, а з іншого – формуванню додаткових 

джерел фінансування підприємств. Це зумовило б розвиток ринку небан-

ківського фінансового посередництва в цілому і страхового ринку зокрема 

і більш ефективному перерозподілу капіталу в економіці.  

Таким чином, незважаючи на номінальне зростання страхового рин-

ку, його обсяг ще досить невисокий. Це говорить про те, що страховий ри-

нок на сьогодні ще не повною мірою акумулює незадіяні кошти населення 

та суб'єктів господарювання. Недостатній обсяг сформованих страхових 

резервів, а також слабкість деяких секторів страхування не дають можли-

вість державі і вітчизняним підприємствам одержувати істотний обсяг дов-

гострокових інвестицій в економіку [152, с. 49]. Таким чином, страхові 

компанії не є істотним джерелом забезпечення довгострокового розвитку і 

капіталізації підприємств. 

З точки зору альтернативних джерел інвестиційних ресурсів, для 

економіки і капіталізації підприємств становить інтерес такий сегмент ін-

ституту фінансового посередництва, як недержавні пенсійні фонди (НПФ). 

Недержавні пенсійні фонди – це інститути, що спеціалізуються на наданні 

додаткового недержавного пенсійного забезпечення населенню [74, с. 209; 

96; 103, с. 69]. Їх діяльність спрямовано виключно на накопичення, розмі-

щення та управління пенсійними внесками, а також на здійснення пенсій-

них виплат своїм учасникам.  

Учені, які досліджували вплив недержавних пенсійних фондів на 

економіку країни, роблять акцент на їх соціальній функції і ролі в перероз-

поділі капіталу в економіці. Як вважають Г.О. Партин. та О.І. Тивончук 

[152, с. 48], «акумулюючи заощадження населення в рамках пенсійних 

програм та інвестуючи їх різні фінансові інструменти, пенсійні фонди 

здійснюють довгострокове фінансування економіки». На світовому фінан-

совому ринку ці інститути з'явилися порівняно недавно. Перший недержа-
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вний пенсійний фонд було створено в 1950 р. компанією Дженерал Моторз 

у США, після чого почався розвиток інститутів цього типу.  

Аналіз практики функціонування недержавних пенсійних фондів 

США дозволив виявити високе і стабільне зростання сукупних пенсійних 

активів цих фінансових інститутів у період з 1990 по 2000 рр. [188, с. 19-

20]. У 2000 р. сукупні активи пенсійних фондів США в 14 разів перевищи-

ли сукупні активи кредитних спілок, більш ніж у 5 разів – ощадних уста-

нов, більш ніж у 1,5 рази – страхових компаній, майже в 1,5 рази – взаєм-

них фондів, і на 9 % – банківських інститутів США. У зазначений період 

пенсійні фонди посідали перше місце серед інших фінансових посередни-

ків у країні.  

 Накопичивши великі фінансові резерви, пенсійні фонди відігравали 

провідну роль на фондовому ринку США, розміщуючи там більшу частину 

акумульованих коштів. Це забезпечувало вирішення як інвестиційних, так і 

соціальних завдань в економіці країни, оскільки не тільки надавало додат-

кове джерело доходів працівнику, який виходив на пенсію, але й давало 

можливість активного використання резервів пенсійних фондів як інвести-

ційного ресурсу. 

В останні роки обсяги вкладень фінансових активів в американські 

недержавні пенсійні фонди склали 10 трлн. дол. США (близько 30 % усіх 

сукупних активів населення) [74, с. 209-210]. Розміщення пенсійних акти-

вів НПФ США здійснюється шляхом вкладення коштів у цінні папери та 

паї взаємних фондів. Зазначений механізм розміщення пенсійних активів, з 

одного боку, сприяє розвитку фондового ринку, а також залученню інвес-

тиційного капіталу та довгострокового розвитку тих підприємств, акції та 

облігації яких знаходяться у портфелі взаємних фондів. З іншого боку, вза-

ємні фонди не несуть зобов'язання виплачувати своїм учасникам фіксова-

ний дохід і повертати вкладені кошти, а тільки гарантують виплату грошо-

вих сум із розрахунку вартості чистих активів фонду на одну акцію. Це 

може бути ризикованим для діяльності НПФ, оскільки вони самі несуть га-

рантовані зобов'язання за пенсійними виплатами своїм учасникам.  

Стан американських пенсійних фондів на ринку послуг змінився в 

негативну сторону в зв'язку з «обвалом» фінансового ринку в США. У гру-

дні 2008 р. зобов'язання пенсійних фондів США на 0,9 трлн. дол. переви-

щили їх активи [175].  

Що стосується вітчизняного ринку надання недержавного пенсійного 

забезпечення, то на кінець 2009 р. в Україні зареєстровано 108 НПФ, що 

надають послуги 497,1 тис. учасникам, кількість яких зросла на 0,3 % порі-

вняно з кінцем 2008 р. (темп приросту 2008/2007 рр. склав 73 %). Сукуп-

ний обсяг пенсійних активів НПФ на кінець 2008 р. склав 612,2 млн. грн. 

(темпи приросту – 118 % порівняно з 2007 р.), на кінець 2009 р. – 

857,9 млн. грн. (темпи приросту – 40 % порівняно з 2008 р.). Дані показни-

ки свідчить про зростання вітчизняних НПФ за аналізований період, про-
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тягом якого в цьому сегменті ринку послуг фінансового посередництва бу-

ло мобілізовано значний обсяг потенційних інвестиційних ресурсів.  

Розглядаючи інститут НПФ як джерело інвестиційних ресурсів підп-

риємств, необхідно зазначити, що відповідно до статті 47 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди мо-

жуть інвестувати акумульовані шляхом збору пенсійних внесків кошти в 

наступні цінні папери [96]:  

зобов’язання держави;  

цінні папери іноземних емітентів, дохід за якими гарантує уряд їх 

країни або які перебувають в обігу на організованих фондових ринках;  

акції та облігації українських емітентів, що перебувають в обігу на 

фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.  

Купуючи цінні папери вітчизняних підприємств, НПФ, таким чином, 

беруть участь у їх фінансуванні (якщо придбані на первинному ринку) та 

забезпеченні капіталізації (якщо придбані на вторинному ринку). За дани-

ми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-

ків фінансових послуг України [158], на кінець 2009 р. інвестиційний 

портфель НПФ було сформовано за рахунок наступних активів (рис. 2.6.).  
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Рисунок 2.6 – Структура сукупного інвестиційного портфелю 

недержавних пенсійних фондів України, на кінець 2009 р. 
 
Результати аналізу свідчать, що переважну частину сукупних пен-

сійних активів зосереджено на депозитних рахунках банківських організа-
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цій (39,98 %). На цінні папери, що випущено підприємствами України, 
припадає 8,84 % та 18,93 % (акції та корпоративні облігації відповідно).  

Слід зазначити тенденцію до зниження ролі недержавних пенсійних 
фондів у забезпеченні капіталізації вітчизняних акціонерних товариств 
шляхом придбання їх акцій. У 2009 р. порівняно з 2007 р. частка акцій ук-
раїнських підприємств в інвестиційному портфелі недержавних пенсійних 
фондів в абсолютному вираженні збільшилася на 5620,74 тис. грн. Проте їх 
частка в консолідованому портфелі зменшилася з 25 % до 9 % відповідно. 
Частка корпоративних облігацій у загальній структурі інвестиційного 
портфелю НПФ у 2009 р. склала 19 % (у 2007 р. – 24 %). 

Таким чином, можна зробити висновок про безпосередній вплив 
НПФ на економіку країни і фінансування підприємств. До того ж в Украї-
ни є передумови для збільшення їх ролі в забезпеченні капіталізації підп-
риємств і цьому сприяє законодавство України, яке дозволяє НПФ придба-
вати акції вітчизняних підприємств у розмірі до 40 % від загальної суми 
сукупних пенсійних активів.  

Важливу роль у формуванні інвестиційних ресурсів в економіці віді-
грають інвестиційні посередники. Їх функцією на фінансовому ринку є 
акумулювання дрібних розрізнених заощаджень населення і вільних кош-
тів юридичних осіб для об'єднання і вкладення у фінансові активи з метою 
отримання прибутку. Оскільки основною діяльністю таких інститутів є 
здійснення спільного інвестування, їх об'єднують в одну назву «інститути 
спільного інвестування» (ІСІ).  

Інститути спільного інвестування – це небанківські посередники, які 
залучають кошти індивідуальних інвесторів для їх подальшого спільного 
інвестування шляхом випуску власних зобов'язань. В Україні це пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди, організаційні та правові засади ство-
рення яких визначають особливості їх діяльності, розміщення та обігу цін-
них паперів, складу і структури активів. Створення і функціонування таких 
інститутів в Україні регулюється Законом України «Про інститути спіль-
ного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [93].  

Результати дослідження дозволили виділити особливості функціону-
вання інвестиційних фондів, залучення та розміщення ними капіталу. Інве-
стиційні фонди емітують власні цінні папери (акції, інвестиційні сертифі-
кати), а залучені кошти використовують для придбання цінних паперів ін-
ших емітентів. Управління активами інвестиційного фонду, як правило, 
здійснює професійний керуючий – компанія з управління активами (КУА). 
Діяльність керуючого активами повинна бути націлена на використання 
коштів фонду таким чином, щоб ефективно розміщувати залучені кошти 
інвесторів і збільшувати інвестиційний портфель фонду. Кожен інвестор 
(учасник фонду) має пропорційну частину фінансових активів відповідно 
до своєї частки у фонді.  

 Інститути спільного інвестування в Україні поділяються на фонди 
відкритого, інтервального та закритого типу. Законодавче регулювання ві-
дкритих та інтервальних інвестиційних фондів передбачає викуп емітова-
них цінних паперів у певний момент часу за ціною, яка дорівнює вартості 
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чистих активів фонду пропорційно кількості цінних паперів фонду, що на-
лежать інвесторові38.  

ІСІ закритого типу беруть на себе зобов'язання з викупу цінних па-
перів тільки по закінченню терміну дії фонду. Виплату дивідендів можуть 
здійснювати тільки корпоративні закриті інвестиційні фонди.  

В Україні на кінець III кварталу 2009 року зафіксовано 259 інститутів 
спільного інвестування (на кінець 2007 р. – 136), загальна сума їх чистих 
активів на цей час склала 6186 млн. грн. (на кінець 2007 р. – 
3329 млн. грн.) [5; 7]. У додатку Б наведено показники вартості чистих ак-
тивів українських інвестиційних фондів у перерахунку на один цінний па-
пір і прибутковості їх інвестиційного портфелю. 

Для аналізу обрано 182 інститути спільного інвестування, дані за 
якими було наведено в звітності компаній з управління активами в період 
із кінця III кварталу 2008 р. по кінець III кварталу 2009 р.39 Результати ана-
лізу показали, що з 182 інвестиційних фондів 103 є корпоративними. Всі 
вони є недиверсифікованими, з них 98 – закриті строкові інвестиційні фон-
ди40. Із 79 пайових інвестиційних фондів 22 належить до фондів відкрито-
го, 34 – інтервального та 20 – закритого типу (дані про 3 фонди не наведе-
но в звітності). З усіх аналізованих фондів 59 (32 %) є диверсифікованими, 
120 (66 %) недиверсифікованими і в 3 (2 %) – відсутні дані про їх вид.  

Результати аналізу свідчать про зменшення вартості чистих активів у 
перерахунку на один цінний папір фонду за аналізований період у 64 з 
182 вітчизняних ІСІ. Збитковість інвестиційних портфелів цих фондів 
складає від 0,07 % (ПІДІФ «ТАСК Український Капітал») до 97,44 % (ПІФ 
НЗ «РЕМІ-ЕГОЇСТ») (Додаток Б).  

Прибутковість інвестиційного портфеля на кінець 
III кварталу 2009 р. показали 113 інститутів спільного інвестування. Рента-
бельність їх вкладень складає від 0,03 % (ВАТ «ЗНКІФ» Українські Облі-
гації») до 12611,71 % (ВАТ «ЗНКІФ «САТУРН»). При цьому вартість чис-
тих активів у перерахунку на 1 цінний папір фонду коливається від 
0,16 грн. (ПІДІ ВАТ «ВІНКО») до 1239933,44 грн. (ВАТ «ЗНКІФ» СА-
ТУРН») на кінець періоду, що аналізується.  

Результати аналізу показали, що на кінець III кварталу 2009 р. збитко-
вість інвестиційного портфелю спостерігалася у 35 % інвестиційних фондів 
України (табл. 2.17). При цьому з 64 фондів із збитковим портфелем, 28 % 
припадає на диверсифіковані ІСІ. З усіх диверсифікованих інвестиційних 
фондів із збитковим інвестиційним портфелем 89 % доводиться на фонди 
відкритого та інтервального типу, та 11 % – на фонди закритого типу.  
 

                                                 
38 Згідно із ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Ст. 

4), ІСІ відкритого типу беруть на себе зобов'язання про викуп емітованих цінних паперів на вимогу інве-

сторів на будь-який час; ІСІ інтервального типу – протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але 

не рідше одного разу на рік. 
39 Розраховано за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [5; 6]. 
40 У звітності НКЦПФР немає відомостей про типову приналежність деяких пайових або корпоративних 

ІСІ.  
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Таблиця 2.17 – Розподіл інвестиційних фондів України залежно від при-
бутковості (збитковості) інвестиційного портфелю  

Тип, вид, дохідність інвестиційного 
портфелю ІСІ 

Кількість інститутів  
% до загальної 

кількості 
кінець III 
кв. 2008 

р. 

кінець III 
кв. 2009 р. 

кінець 
III кв. 
2008 р. 

кінець 
III кв. 
2009 р. 

Інвестиційні фонди, усього 204 18241 100 100 

Із них: збиткові 125 64 61 35 

прибуткові 52 113 26 62 
немає даних про стан портфелю 
цінних паперів  

25 0 12 – 

із рентабельністю, що дорівнює 0 2 0 1 – 

із викупленими сертифікатами на кі-
нець періоду 

0 5 – 3 

Збиткові ІСІ, усього 125 64 100 100 

Із них: диверсифіковані  56 18 44 28 

недиверсифіковані 67 45 54 70 
немає даних про стан портфелю 
цінних паперів 

2 0 2 – 

немає даних про тип и вид фонду 0 1 – 2 
Збиткові диверсифіковані ІСІ, усього 56 18 100 100 

Із них: ІСІ закритого типу 3 2 5 11 

ІСІ відкритого типу 24 8 43 44,4 
ІСІ інтервального типу 29 8 52 44,4 

Збиткові недиверсифіковані ІСІ, 
усього 

67 45 100 100 

Із них: ІСІ закритого типу 64 43 96 96 

немає даних про тип фонду 3 2 4 4 

Прибуткові ІСІ, усього 52 113 100 100 

Із них: диверсифіковані  0 37 – 32 

недиверсифіковані 52 74 100 66 

немає даних про тип і вид фонду 0 2 – 2 

Прибуткові диверсифіковані ІСІ, 
усього 

0 37 – 100 

Із них: ІСІ закритого типу 0 1 – 3 

ІСІ відкритого типу 0 14 – 38 

ІСІ інтервального типу 0 22 – 59 
Прибуткові недиверсифіковані ІСІ, 
усього 

52 74 100 100 

Із них: ІСІ закритого типу 50 71 96 96 

немає даних про тип фонду 2 3 4 4 

                                                 
41 Для аналізу обрано фонди, дані за якими було надано у звітності компаній з управління активами в 

період з кінця III кварталу 2008 р. по кінець III кварталу 2009 р . 
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Аналіз також показав, що з усіх фондів із дохідним інвестиційним 
портфелем (113 за досліджуваний період), 74 фонди (66 %) є недиверсифі-
кованими. З них 71 фонд (96 %) – ІСІ закритого типу, 3 фонди (4 %) – не-
має даних про тип фондів. 

Аналогічний аналіз за період із початку I кварталу 2008 р. по кінець 
III кварталу 2008 р. показав наступні результати. На кінець аналізованого 
періоду в Україні функціонувало 204 інститути спільного інвестування (на 
кінець 2007 р. – 136), загальна сума їх чистих активів на цей час складала 
4103 млн. грн. (окрім венчурних фондів) (на кінець 2007 р. – 
3329 млн. грн.). Із 204-х фондів, що функціонували в даний період, 68 фо-
ндів (33 %) були диверсифікованими, 133 (65 %) – недиверсифікованими і 
за 3-ма (1 %) – відсутні дані про їх вид.  

Результати порівняння даних про види фондів у двох відрізках часу 
дозволили зробити висновок про практично однакове співвідношення в 
Україні диверсифікованих і недиверсифікованих ІСІ за їх різної кількості. 
Це свідчить, що в України віддається перевага відкритим ІСІ, діяльність 
яких не обмежено законодавством щодо формування активів. 

У період з початку I кварталу 2008 р. по кінець III кварталу 2008 р. 
функціонувало 112 корпоративних інвестиційних фондів. Усі вони були 
недиверсифікованими, з них 107 – закриті строкові інвестиційні фонди. Із 
91 пайових інвестиційних фондів 28 належали до фондів відкритого, 36 – 
інтервального та 25 – закритого типу (дані про 2 фонди не наведено в зві-
тності).  

Аналіз діяльності інвестиційних фондів дозволив отримати наступні 
показники. Результати аналізу свідчать про зменшення вартості чистих ак-
тивів у перерахунку на один цінний папір фонду за аналізований період у 
125 із 204 вітчизняних ІСІ.  

Збитковість інвестиційних портфелів цих фондів становила від 
0,04 % (ВАТ ЗНКІФ «Перспектива») до 85,71 % (ПІФ «Росан-Інвест» ВАТ 
«КУА «Росан-Капітал»). При цьому в деяких фондах (9 із 125), де на кі-
нець III кварталу 2008 року спостерігалася збитковість інвестиційного 
портфеля, вартість чистих активів протягом періоду, що аналізується, то 
знижувалася, то підвищувалася (ВАТ «ЗНКІФ» SBBІ Девелопмент», 
ПІФ НЗ «Резервна нерухомість» та інші). Але – у більшості ІСІ спостеріга-
лося стійке зниження вартості чистих активів (Додаток В). 

Прибутковість інвестиційного портфеля за період із початку I квар-
талу 2008 р. по кінець III кварталу 2008 р. показали 52 інститути спільного 
інвестування. Рентабельність їх вкладень становила від 0,49 % 
(ВАТ «ЗНКІФ» АС Фонд нерухомості») до 1 088,46 % (ВАТ «ЗНКІФ 
«Фонд Альфа»). При цьому вартість чистих активів у перерахунку на 1 
цінний папір фонду коливалася від 0,64 грн. (ВАТ «ЗНКІФ» Центр Інвест-
3») до 548863,86 грн. (ВАТ «ЗНКІФ «Інвест-Дніпро») на кінець періоду, 
що аналізується.  

Результати аналізу показали, що на кінець III кварталу 2008 р. збит-
ковість інвестиційного портфелю спостерігалася у 61 % інвестиційних фо-
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ндів України (див. табл. 2.17). При цьому з 125 фондів із збитковим порт-
фелем 45 % припадає на диверсифіковані ІСІ. Із усіх диверсифікованих ін-
вестиційних фондів із збитковим інвестиційним портфелем 95 % припадає 
на фонди відкритого та інтервального типу, і лише 5 % – на фонди закри-
того типу. Аналіз також показав, що всі фонди з дохідним інвестиційним 
портфелем (52) за період, що досліджується були недиверсифікованими. 
При цьому 96 % фондів із прибутковим портфелем доводилося на ІСІ за-
критого типу (4 % – немає даних про тип фондів).  

Результати порівняння стану сукупного інвестиційного портфелю ІСІ 
на кінець III кв. 2008 р. і кінець III кв. 2009 р. свідчать про підвищення йо-
го прибутковості. Так, якщо на кінець III кв. 2008 р. на збиткові інвести-
ційні фонди доводилося 61 % від усіх фондів, а на прибуткові 26 %, то на 
кінець III кв. 2009 р. ці показники склали 35 % і 62 % відповідно. І хоча 
проблеми ІСІ не обмежуються тільки управлінням прибутковістю інвести-
ційних портфелів, тенденція до її підвищення свідчить про сприятливий 
розвиток небанківського інвестиційного посередництва в Україні і його 
вплив на капіталізацію підприємств.  

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України, на 30.09.2009 р. 56,08 % сукупних активів вітчизняних ІСІ скла-
даються з акцій. Емітентами акцій, які найчастіше зустрічаються в активах 
ІСІ є Металургійний комбінат «Азовсталь», «Укрнафта», Полтавський гір-
ничо-збагачувальний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, Алчев-
ський металургійний комбінат, Авдієвський коксохімічний завод, Держав-
на енергогенеруюча компанія «Центренерго» та інші. 

Російська практика розвитку і функціонування пайових інвестицій-
них фондів свідчить про їх взаємодію, в основному, з великими підприємс-
твами та інституційними інвесторами. Їх активи переважно сформовані за 
рахунок акцій нафтогазових (близько 70 % усіх активів) та енергетичних 
(близько 20 % усіх активів) компаній. Вкладення в державні цінні папери 
складають близько 3 % сукупних активів російських інвестиційних фондів 
[103, с. 67, 115-116].  

Історично перші інвестиційні компанії було створено в Європі – в 
Бельгії у 1822 р. і Великобританії у 1831 р. Однак найбільше поширення 
практика спільного інвестування отримала в США, де збільшився попит на 
послуги управління капіталом. Так, наприкінці 90-х рр. кількість акцій, ви-
пущених інвестиційними посередниками США, у два рази перевищило кі-
лькість цінних паперів, що обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі. 
Загальна вартість активів американських інвестиційних фондів склала у 
2002 році 795 млрд. дол. США [121, с. 86-87].  

Фахівці вважають, що розвиток ринку інвестиційного посередництва 
у США обумовлено тим, що на відміну від західноєвропейських країн пер-
винний ринок акцій посідає незначне місце через широкі можливості са-
мофінансування та емісії облігацій для інвестицій в основний капітал 
[107, с. 26]. Також на первинний ринок акцій впливає специфіка американ-
ської системи участі у прибутках (акції надаються безкоштовно або за 
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пільговою ціною менеджерам, зацікавленим в обмеженні подальшої емі-
сії). Тому первинне розміщення акцій у США здійснюється переважно се-
ред інституційних інвесторів (інвестиційних фондів і банків, недержавних 
пенсійних фондів). На думку зарубіжних дослідників, американські інсти-
туціональні інвестори контролюють переважну частку активів на фінансо-
вому ринку.  

Особливістю функціонування інвестиційних фондів на розвинених 
ринках є їх глибока спеціалізація [121, с. 88]. Це означає, що різні типи 
фондів спеціалізуються на вкладеннях коштів інвесторів у певні фінансові 
активи. Зарубіжна практика свідчить про розділення інвестиційних фондів 
на фонди грошового ринку, фонди, що інвестують кошти в середньостро-
кові і довгострокові облігації, фонди муніципальних облігацій тощо. Особ-
ливістю інвестиційного посередництва є довгостроковий характер вкла-
день (за винятком фондів грошового ринку, активи яких формуються за 
рахунок короткострокових надійних фінансових інструментів).  

Результати аналізу дозволили виділити переваги для інвестора при 
вкладенні коштів в інвестиційний фонд у порівнянні з іншими формами ін-
вестування [103, с. 85-86; 107, с. 25-26]. Фахівці відносять до таких пере-
ваг, по-перше, професіоналізм інвестиційних посередників – інститути, що 
спеціалізуються на управлінні активами, мають більше можливостей вигі-
дного вкладення капіталу, ніж індивідуальний інвестор. По-друге, високий 
ступінь диверсифікації фінансових активів – кожен цінний папір фонду дає 
право на частину його інвестиційного портфелю, що складається з різних 
фінансових інструментів інших емітентів. По-третє, зниження трансакцій-
них витрат інвесторів – економія на брокерських і комісійних ставках. По-
четверте, ліквідність вкладень – інвестиційні фонди, як правило, гаранту-
ють зворотний викуп своїх цінних паперів за ринковою вартістю у певний 
момент часу.  

На думку вчених-економістів, вкладення коштів в інвестиційні фон-
ди – це альтернатива для дрібних індивідуальних інвесторів. Однак розви-
ток ринку послуг інвестиційних посередників можливий лише за одночас-
ного розвитку фондового ринку.  

До небанківських фінансових посередників також відносять кредитні 
спілки та ломбарди. Ці інститути, як й інші фінансові посередники, сприя-
ють перерозподілу капіталу в економіці, але їх особливість полягає у вико-
нанні ще однієї важливої функції – задоволення потреб населення в пози-
кових коштах. Однак, результати дослідження [121, с. 106-111; 74, с. 209; 
94] дозволили зробити висновок, що зазначені фінансові посередники не 
беруть безпосередньої участі в довгостроковому фінансуванні підприємств 
і не впливають на їх капіталізацію, оскільки не надають кредитів суб'єктам 
господарювання та не розміщують свої активи в корпоративних цінних па-
перах. Тому далі у монографії не проводиться оцінка впливу цих інститу-
тів на забезпечення капіталізації підприємств. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

 3.1 Моделювання впливу фінансових посередників на капіталі-

зацію підприємств на макрорівні 

 

В умовах нестабільності економіки особливу актуальність набуває 

вибір напрямів щодо підвищення ефективності взаємодії суб'єктів госпо-

дарювання з фінансовими інститутами. На думку дослідників, кризові 

явища в економіці переміщуються зі сфери виробництва в сферу фінансів. 

Так, І.Б. Туруєв стверджує, що в сучасних умовах фінансові кризи беруть 

на себе переважну частину важкості кризових процесів в економіці 

[188, с. 17-18]. Отже, необхідні підходи до вдосконалення механізмів взає-

модії фінансових інститутів і виробничих підприємств для підвищення 

ефективності їх діяльності в сучасних умовах.  

Світовий досвід свідчить, що і в період зростання фондового ринку, і 

в період кризи вкладення в цінні папери за участю інституту фінансового 

посередництва мають тенденцію зростання в порівнянні з прямим прид-

банням цінних паперів. Це пов'язано з тим, що у зарубіжних країнах насе-

лення більш довіряє професіоналізму менеджерів фондів колективних ін-

вестицій, ніж самостійних дій на ринку. І хоча довіра українського насе-

лення до інвестиційних та взаємних фондів нижче, ніж у зарубіжних краї-

нах, вкладення капіталу за участю фінансових посередників є більш ефек-

тивним і в Україні.  

Незважаючи на достатню кількість наукових робот щодо розвитку 

фінансового посередництва, його ролі в економіці і перерозподілі та мобі-

лізації наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, питання впливу 

фінансових посередників на капіталізацію підприємств вимагають пода-

льшого поглибленого вивчення з урахуванням наслідків кризових явищ в 

економіці, специфіки формування активів окремих фінансових інститутів в 

Україні.  

Більш докладного вивчення потребує дослідження ступеня впливу 

довгострокових фінансових інструментів у портфелях фінансових інститу-

тів на формування джерел капіталізації підприємств. У рамках вирішення 

даної проблеми для України доцільно побудувати модель впливу банківсь-

ких і небанківських фінансових посередників на рівень капіталовкладень 

підприємств в Україні з урахуванням кризових явищ в економіці. Це до-

зволить простежити залежність зміни обсягів капіталовкладень підпри-

ємств від зміни структури та обсягів окремих фінансових інструментів в 

активах фінансових посередників.  

Тому метою даного етапу дослідження є визначення та співставлення 

рівнів впливу окремих фінансових посередників та фінансових інструмен-
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тів у їх портфелях на капіталізацію підприємств для визначення пріорите-

тів їх регулювання на макрорівні. Для досягнення мети поставлені такі за-

вдання: 

визначити ступінь найбільшого впливу банківських і небанківських 

фінансових інститутів на рівень капіталовкладень;  

визначити ступінь найбільшого впливу довгострокових банківських 

кредитів, акцій та корпоративних облігацій в активах банківських органі-

зацій, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та інститутів 

спільного інвестування в Україні на рівень капіталовкладень;  

виявити найбільший вплив окремих фінансових посередників та фі-

нансових інструментів у їх портфелях на рівень капіталовкладень у періо-

ди стабільного розвитку економіки і в умовах кризи. 

У першому розділі монографії було з’ясовано, що для зростання ка-

піталізації підприємству необхідна програма довгострокового розвитку, 

що є сукупністю можливих напрямків розвитку підприємства в довгостро-

ковій перспективі. Для здійснення цих напрямів розвитку підприємству 

необхідні джерела фінансування.  

При цьому рівень довгострокового розвитку на макрорівні характе-

ризується зміною показників, що відображають стан економіки країни, на 

мікрорівні – зміною показників, що відображають результати діяльності 

підприємства, в тому числі інвестиційні витрати. Для аналізу факторів, що 

впливають на забезпечення довгострокового розвитку і капіталізації підп-

риємств, є доцільним звернутися до такого показника, як інвестиції в осно-

вний капітал, який характеризує рівень довгострокового розвитку, оскіль-

ки здатність підприємства до капіталовкладень визначає його здатність до 

довгострокового розвитку. 

Для аналізу обрані показники, що характеризують участь фінансових 

посередників, таких як інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, 

страхові компанії, банківські інститути у формуванні джерел фінансування 

капітальних інвестицій підприємств України. У 2009 р. на частку позико-

вого капіталу у фінансуванні інвестицій доводилося 14,2 %, кошти інвес-

тиційних фондів – 1,7 %, інші джерела фінансування – 2,3 %. Офіційна 

статистика окремо не розглядає кошти інших небанківських фінансових 

посередників як джерела фінансування інвестицій, відносячи їх, ймовірно, 

до інших джерел фінансування. 

Тому проведемо порівняльний аналіз впливу окремих фінансових 

посередників на рівень капітальних вкладень для виявлення найбільш зна-

чущих інститутів та інструментів залучення коштів підприємствами.  

Згідно з дослідженням, результати якого наведено у п 2.3, безпосере-

дній вплив на фінансування інвестицій підприємств в Україні чинять такі 

небанківські фінансові посередники, як страхові компанії, недержавні пен-

сійні фонди, інститути спільного інвестування. Найбільш вагомими фінан-

совими інструментами, за допомогою яких ці інститути можуть брати уч-
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асть у довгостроковому фінансуванні підприємств, є акції та корпоративні 

облігації.  

Щодо банківських фінансових інститутів, то їх безпосередня участь у 

фінансуванні інвестицій полягає в довгостроковому кредитуванні та фор-

муванні своїх активів за рахунок цінних паперів українських підприємств. 

Для визначення впливу різних факторів на рівень інвестицій в осно-

вний капітал підприємств та аналізу кількісних зв'язків між досліджувани-

ми показниками є доцільним використовувати методи економіко-

математичного моделювання. Як інструмент дослідження обрано множин-

ний регресійний аналіз інвестицій в основний капітал.  

 Ендогенною змінною (y) у дослідженні є показник здійснених інвес-

тицій в основний капітал (І) в Україні в період з 3 кварталу 2005 р. по 

3 квартал 2008 р. для виявлення залежностей, що досліджуються, в період 

стабільного розвитку економіки (табл. 3.1).  

Екзогенними змінними є показники можливих джерел інвестицій в 

основний капітал вітчизняних підприємств, здійснених за допомогою фі-

нансових посередників в Україні: 

x1 – акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі 

банків (ЦББ);  

x2 – довгострокові банківські кредити, надані в економіку України (КБ);  

x3 – акції українських емітентів в активах страхових компаній, не-

державних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування (АНБ);  

x4 – корпоративні облігації українських емітентів в активах страхо-

вих компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвес-

тування (ОНБ).  

У зв'язку з тим, що дані ендогенної змінної представлені наростаю-

чим підсумком із початку кожного року, а дані екзогенних змінних – з по-

чатку періоду інвестування, виникає невідповідність вхідних і вихідних 

даних моделі. Для усунення цієї невідповідності до ендогенної змінної за-

стосовано метод кусково-лінійної апроксимації. 

Для визначення стохастичного зв'язку між ендогенної та екзогенни-

ми змінними розрахована матриця парних коефіцієнтів кореляції (рис. Д. 1 

додатку Д).  

У результаті аналізу матриці парних коефіцієнтів кореляції виявлено, 

що всі досліджувані фактори тісно корелюють з ендогенною зміною з рів-

нем значущості менше 5 %, що свідчить про достатню статистичну надій-

ність і дозволяє будувати регресійну модель.  

Рівняння множинної регресії, при цьому, набуває наступний вигляд: 

 

 443322110 xbxbxbxbby , (3.1) 

 

де у – ендогенна (залежна) змінна, результуючий показник; 

b0 – вільний член рівняння;  
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b1  – b4 – параметри регресії; 

х1 – х4 – екзогенні (змінні) фактори; 

ε – оцінка погрішності.   

 
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для регресійної моделі оцінки впливу фінансо-

вих посередників на інвестиції в основний капітал в Україні 

млн. грн. 

Період 
Екзогенні змінні Ендогенна змінна 

 

x1 x2 x3 x4 y 

3 кв. 05 р. 2956,50 75420,00 6962,60 284,24 88750,68 

4 кв. 05 р. 3303,70 88599,00 5913,64 310,79 93096,10 

1 кв. 06 р. 3306,20 97601,00 6462,77 354,15 101135,50 

2 кв. 06 р. 3445,70 113968,00 7011,89 397,50 109174,90 

3 кв. 06 р. 3604,90 133238,00 7139,50 674,27 117214,30 

4 кв. 06 р. 3570,50 159033,00 8054,01 756,00 125253,70 

1 кв. 07 р. 4099,20 179705,00 8572,77 896,86 141061,80 

2 кв. 07 р. 4732,10 212557,00 8872,67 982,26 156869,90 

3 кв. 07 р. 5313,00 250299,00 9188,27 1046,74 172678,00 

4 кв. 07 р. 5239,20 295362,00 8990,31 1295,25 188486,10 

1 кв. 08 р. 5407,80 332160,00 9275,89 1337,04 199634,83 

2 кв. 08 р. 5764,20 355491,00 9422,24 1624,54 210783,55 

3 кв. 08 р. 5922,50 377804,00 9847,91 1580,34 221932,28 

4 кв. 08 р. 5076,00 511989,00 10693,60 1780,91 233081,00 

1 кв. 09 р. 3093,00 501055,00 11725,40 1645,22 212754,95 

2 кв. 09 р. 3059,00 487981,00 13159,50 1800,40 192428,90 

3 кв. 09 р. 3028,00 490634,00 13502,40 1782,90 172102,85 

4 кв. 09 р. 3326,00 492322,00 13068,40 1606,70 151776,80 

 

Джерела: 1) офіційний веб-сайт Державної служби статистики Укра-

їни: http://ukrstat.gov.ua/; 2) офіційний веб-сайт Національної Комісії з цін-

них паперів та фондового ринку України: http://www.ssmsc.gov.ua/; 

3) офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг України: http://www.dfp.gov.ua/; 

4) Бюлетень НБУ [56; 57; 58; 59; 195, с. 134; 63, с. 89; 123, с. 105; 62, с.87; 

64, с.92; 65, с.117]. 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
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 У результаті моделювання отримано таке рівняння множинної ре-

гресії42 (рис. Д. 2 додатку Д):  

  

4321 77,699,228,042,961,19091 xxxxy  . (3.2) 

 

Аналіз моделі показав наступні результати. Варіація факторних 

змінних пояснює варіацію залежної змінної не менш ніж на 99,85 % (ско-

ригований множинний коефіцієнт детермінації R2 = 0,9985). Значення F-

критерію Фішера свідчить про те, що гіпотеза про відсутність зв'язку може 

бути прийнята з імовірністю менше 1 % (F (4,8) = 2018,0 значно більше 

табличного значення Fтабл = 14,799).  

Результати аналізу стандартизованих коефіцієнтів регресії β (Beta) 

дозволили ранжувати фактори за ступенем їх впливу на результуючий по-

казник. Відповідно до моделі, найбільш вагомий вплив на інвестиції в ос-

новний капітал серед вибраних факторів мають довгострокові банківські 

кредити в економіку України (β = 0,64). Другим за значущістю фактором є 

акції у портфелі банків (β = 0,22). Найменший вплив серед досліджуваних 

факторів, відповідно до моделі, надають акції українських емітентів в ак-

тивах страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спі-

льного інвестування (β = 0,08) і корпоративні облігації українських емітен-

тів в активах страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та інсти-

тутів спільного інвестування (β = 0,07). 

Значення часткових коефіцієнтів еластичності аналізованої моделі 

дають підставу стверджувати, що, за умови незмінності інших факторів, зі 

збільшенням на 1 % довгострокових кредитів в економіку в сукупному 

портфелі банківських організацій України, інвестиції в основний капітал 

зростуть на 0,39 %, зі збільшенням на 1 % акцій у сукупному портфелі віт-

чизняних банків – на 0,28 %, зі збільшенням на 1 % акцій українських емі-

тентів в активах СК, НПФ, ІСІ – на 0,16 %, зі збільшенням на 1 % корпора-

тивних облігацій українських емітентів в активах СК, НПФ, ІСІ – на 0,04 % 

(табл. 3.2).  

Показники часткових коефіцієнтів еластичності аналізованої моделі 

розраховані за формулою:  

 

y

xb
Э ii

i
x  , (3.3) 

де 
i

xЭ  – частковий коефіцієнт еластичності і-го екзогенного фактору; 

ib   – коефіцієнт рівняння регресії за і-го екзогенного фактору; 

ix  – середнє арифметичне значення і-го екзогенного фактору; 

y  – середнє арифметичне значення ендогенної змінної y. 

 

                                                 
42 Усі розрахунки виконано із використанням пакету програм STATISTICA 7.0.  
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Таблиця 3.2 – Вплив фінансових інструментів у портфелях фінансових по-
середників на рівень капіталовкладень України в умовах 
стабільної економіки  

Вхідні змінні регресійної моделі 
Прогнозований приріст 

капіталовкладень, % 

Довгострокові банківські кредити, надані в 

економіку України 
0,388327 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим при-

бутком у портфелі банків  
0,277139 

Акції українських емітентів в активах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

небанківських фінансових інститутів 
0,164109 

Корпоративні облігації українських емітентів в 

активах небанківських фінансових інститутів 
0,040562 

 

Слід зазначити, що порівняно низький коефіцієнт еластичності 

(Э = 0,04) для корпоративних облігацій українських емітентів в активах 

СК, НПФ, ІСІ пояснюється невеликими обсягами коштів, що вкладені не-

банківськими фінансовими посередниками, в корпоративні облігації в по-

рівнянні з іншими фінансовими інструментами, що ускладнює визначення 

надійних стохастичних залежностей (p-level = 0,4). 

Таким чином, результати моделювання показали, що в короткостро-

ковій перспективі для фінансування капіталовкладень підприємств най-

більш перспективним напрямком є залучення довгострокових банківських 

кредитів. Проте питома вага довгострокових банківських кредитів і так 

становить вагому частку в сукупному банківському портфелі України (від 

62 % до 70 % за останні п'ять років). Тому в довгостроковій перспективі 

для диверсифікації джерел фінансування і капіталізації підприємств необ-

хідні й інші джерела. 

Одним із таких джерел є додаткова емісія акцій підприємствами. Цей 

спосіб залучення коштів в Україну не використовується повною мірою, що 

пов'язано з високим рівнем трансакційних витрат специфікації і захисту 

прав власності і витрат захисту від третіх осіб (зокрема, витрат підпоряд-

кування закону), які зазнають підприємства при емісії акцій. Головним 

джерелом утворення трансакційних витрат підприємств-емітентів є ризик 

втрати прав власності внаслідок недосконалої специфікації або ненадійно-

го захисту.  

Зниження рівня цих витрат створить передумови для розвитку пер-

винного ринку цінних паперів до рівня, що має задовольнити попит на ін-

вестиційні ресурси за фінансового посередництва як банківських, так і не-

банківських інститутів. Зміна структури активів небанківських фінансових 

посередників за рахунок збільшення купівлі корпоративних цінних паперів 

(акцій та облігацій) створить додаткові можливості залучення коштів підп-

риємствами України для здійснення довгострокових інвестиційних вкла-
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день, що призведе до збільшення інвестицій в основний капітал за рахунок 

невикористаних джерел. 

Для дослідження рівня впливу окремих фінансових посередників та 

фінансових інструментів у їх портфелях на рівень капіталовкладень в умо-

вах кризи є доцільним використовувати нейромережеве моделювання, вра-

ховуючи те, що в даних умовах досліджувані залежності мають нелінійний 

характер.  

Теорія нейронних мереж отримала останнім часом широке застосу-

вання для вирішення завдань економічного моделювання [142], зокрема, для 

макроекономічного прогнозування, а також прогнозування на ринках капі-

талу [210; 211]. Для задач прогнозування нелінійних процесів застосування 

нейромереж обумовлено досить високою якістю прогнозу для об'єктів із ро-

змитими характеристиками наборів даних і на відносно малих експеримен-

тальних вибірках. На сьогодні відомо декілька десятків архітектур нейрон-

них мереж, реалізованих у програмних продуктах різних виробників. 

Для побудови моделі обрано архітектуру «багатошаровий персепт-

рон» (MPL) з лінійною функцією активації у вихідному шарі, оскільки во-

на відповідає наступним критеріям: здатність моделювати нелінійні залеж-

ності довільної складності; здатність екстраполювати ендогенну змінну; 

стійкість (повторюваність результатів) 43.  

У ході дослідження були проведені експерименти з автоматизовано-

го навчання та тестування багатошарових персептронів різної конфігурації 

(кількість шарів – 3 і 4, кількість нейронів у прихованих шарах – від 1 до 

100). Вибір найкращої моделі здійснювався за такими критеріями: наяв-

ність усіх чотирьох екзогенних змінних на входах (у процесі автоматичної 

побудови нейромереж можливе виключення однієї або декількох вхідних 

змінних, що чинять слабкий вплив на вихідну змінну); найбільш високе 

значення поясненої дисперсії, що розраховується за формулою: 

 

Pд = 1 - Prtest ,  (3.4) 

 

де Pд  – частка дисперсії, що пояснена; 

Prtest – рейтинг продуктивності моделі на тестовому наборі вхідних 

даних. 

Рейтинг продуктивності моделі Prtest розраховується програмою ав-

томатично як відношення стандартного відхилення помилки прогнозу до 

стандартного відхилення навчальних даних, тому його значення для моде-

лей високої якості має бути значно менше 1.  

У результаті проведених експериментів було обрано модель 4-

шарового персептрона з 100 нейронами в першому прихованому шарі і 29 

нейронами в другому прихованому шарі (рис. 3.1); рейтинг продуктивності 

Prtest = 0,025, частка поясненої дисперсії Pд = 0,975. Таким чином, модель 

                                                 
43 Усі розрахунки виконано із використанням пакету програм Statistica Neural Network. 
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пояснює дисперсію ендогенної змінної на 97,5 %, що є показником високої 

якості моделі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Архітектура обраного персептрона 

 

Отримана модель дозволила здійснити прогноз зміни обсягу інвес-

тицій в основний капітал з урахуванням наслідків кризових явищ в еконо-

міці. Для визначення впливу окремих фінансових інструментів банківських 

і небанківських інститутів на рівень капіталовкладень із використанням за-

значеної моделі були розраховані прогнозні значення інвестицій в основ-

ний капітал за збільшення кожного з факторів на 1 % за незмінного рівня 

інших факторів. Перелік змінних наведено у табл. 3.3. 

Результати моделювання показали, що найбільшому приросту інвес-

тицій в основний капітал (3471,8 млн. грн.) сприяє збільшення довгостроко-

вих банківських кредитів. Збільшення обсягу акцій у портфелі вітчизняних 

банків на 1 % призводить, згідно з моделлю, до приросту інвестицій в осно-

вний капітал на 76,4 млн. грн., акцій українських емітентів в активах стра-

хових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвес-

тування – на 991,0 млн. грн., корпоративних облігацій українських емітентів 

в активах страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів 

спільного інвестування – на 1764,2 млн. грн. 
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Таблиця 3.3 – Вплив фінансових інструментів у портфелях фінансових по-
середників на рівень капіталовкладень України в умовах 
кризи 

Вхідні змінні нейромережевої моделі 

Прогнозований приріст 

капіталовкладень, млн. 

грн. 

Довгострокові банківські кредити, надані в 

економіку України 
3471,8 

Корпоративні облігації українських емітентів 

в активах небанківських фінансових інститу-

тів 

1764,2 

Акції українських емітентів в активах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

небанківських фінансових інститутів 
991,0 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком у портфелі банків 
76,4 

 

Таким чином, у результаті досліджень визначено, що ступінь впливу 

банківських фінансових посередників на капіталізацію підприємств в Ук-

раїні порівняно з небанківськими фінансовими інститутами є більш висо-

кою як в період стабільного розвитку економіки, так і в період кризи. 

Ступень впливу окремих фінансових інструментів у портфелях фі-

нансових посередників є різним. Головним інструментом забезпечення ка-

піталізації підприємств за участю банківських фінансових посередників як 

у період стабільної економіки, так і в період кризи, залишається кредит. 

Значимість акцій у портфелі банків як фактор, що впливає на збільшення 

капіталізації підприємств, у період кризи значно зменшилася. 

Структура впливу фінансових інструментів у портфелях небанківсь-

ких фінансових інститутів на капіталізацію підприємств в умовах кризи 

змінилася. У сукупних активах небанківських посередників корпоративні 

облігації підприємств стали більш значущим джерелом капіталізації підп-

риємств, ніж акції, вплив яких у період стабільного розвитку економіки 

був вищим. 

Слід відзначити зниження впливу акцій вітчизняних підприємств в 

активах фінансових посередників на капіталізацію підприємств в умовах 

кризи. Така ситуація викликана тим, що поряд зі збільшенням загального 

обсягу емісій акцій з грудня 2008 р. спостерігається зниження в загальному 

обсязі питомої ваги емісій акцій, здійснених нефінансовими підприємства-

ми за одночасного збільшення частки акцій, що випускалися комерційни-

ми банками України. Так, із найбільш значущих емісій акцій на суму 

20 млрд. грн. у 2008 р. лише 2,8 %44 припадає на промислові підприємства і 

39,4 % – на комерційні банки (у 2006 р. – 40,5 % та 6,2 % відповідно). Що-

                                                 
44 Розраховано за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

http://www.ssmsc.gov.ua/. 

http://www.ssmsc.gov.ua/
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до емісій облігацій у даний період, то тут спостерігаються протилежні тен-

денції. Якщо у 2007 р. із загального обсягу емісій на нефінансові підпри-

ємства припадало 51 %, а на комерційні банки – 49 %, то у 2008 р. це спів-

відношення склало 69 % та 29 %, а у 2009 р. на нефінансові підприємства 

припадало 100 % облігацій. 

Оскільки випуск акцій банківськими організаціями здійснюється для 

поповнення статутного капіталу, то можна припустити, що отримані кош-

ти спрямовують в основному на поповнення оборотного капіталу для здій-

снення кредитних операцій. Такі фінансові інструменти, що використову-

ються фінансовими посередниками, не мають прямого впливу на збіль-

шення інвестицій в основний капітал і, відповідно, капіталізацію підпри-

ємств України. Тому зниження ступеня впливу акцій вітчизняних підпри-

ємств в активах фінансових посередників на капіталізацію підприємств в 

умовах кризи є закономірним. Збільшення ступеня впливу облігацій в ак-

тивах небанківських фінансових посередників у період кризи викликано 

зміною структури їх емісій за рахунок нефінансових підприємств. 

 

3.2 Вплив трансакційних витрат на капіталізацію підприємств у 

процесі залучення капіталу за участю фінансових посередників на мі-

крорівні  

 

У рамках даного дослідження капіталізація підприємства розгляда-

ється як процес перетворення ресурсів (матеріальних, грошових, фінансо-

вих, інтелектуальних, людських, інформаційних, земельних), залучених в 

оборот, у капітал (тобто вартість, здатну приносити нову вартість). Процес 

перетворення ресурсів у капітал має свої джерела фінансування (форми за-

лучення капіталу). Кожна з цих форм пов'язана з певними витратами, зок-

рема, з виплатою відсотків за використання капіталу. На вартість залучен-

ня капіталу впливають також і трансакційні витрати, тобто витрати обігу, 

що пов'язані з пошуком інформації, веденням переговорів, підготовкою та 

укладанням контрактів, попередженням опортунізму та захистом прав вла-

сності суб'єкта господарювання. Одним із принципів формування інвести-

ційних ресурсів є забезпечення мінімізації витрат на їх залучення з різних 

джерел. Тому оцінка способів залучення капіталу за критерієм оптимізації 

трансакційних витрат являє собою частину загального визначення вартості 

(ціни) залучення капіталу, необхідного для вибору найбільш оптимальних 

джерел фінансування підприємства.  

У п. 3.1 монографії було розглянуто джерела капіталізації підпри-

ємств за участю інститутів фінансового посередництва. Виявлено інститу-

ти, вплив яких на фінансування інвестицій в основний капітал та забезпе-

чення капіталізації є найбільш високим. Далі доцільним є проведення ана-

лізу та оцінки трансакційних витрат у процесі залучення капіталу за учас-

тю фінансових посередників для забезпечення капіталізації підприємств із 
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використанням власного капіталу у вигляді емісії акцій, позикового капі-

талу у вигляді випуску облігацій та банківського кредитування. 

Оцінка вартості залучення капіталу для підприємства з використан-

ням фінансових посередників включає в себе аналіз за такими напрямками:  

виявлення переваг і недоліків кожної з форм залучення капіталу;  

виявлення джерел утворення трансакційних витрат підприємств за 

кожною формою залучення капіталу;  

 визначення трансакційних витрат, що впливають на вартість капіта-

лу кожної форми залучення.  

Проблеми залучення капіталу за допомогою різних фінансових ін-

струментів та за участю фінансових інститутів розглядають багато вітчиз-

няних і зарубіжних вчених і практиків, а саме: І.О. Лютий [133], 

А.П. Вожжов [68], А.Г. Семенов, Т.В. Перекрест [174, с. 19-42, 159], 

В.Ю. Бодаковський [31, с. 109], Л.І. Тараш [184, с. 50-55], В.В. Ковальов 

[118, с. 465-766], Є. Коган [119], Ю.А. Сухановський [183] та інші.  

Аналіз підходів до вирішення цієї проблеми та законодавчих і нор-

мативних документів [98; 163] дозволив виявити переваги та недоліки 

форм залучення капіталу підприємств із залученням фінансових посеред-

ників. 

Залучення капіталу підприємством шляхом емісії простих акцій за 

участю андеррайтера.  

До переваг даної форми фінансування належить:  

можливість мобілізації великого капіталу; 

відсутність зворотного грошового потоку за основною сумою влас-

ного капіталу;  

відсутність фіксованих зобов'язань із виплати дивідендів;  

відсутність необхідності надання забезпечення;  

професійне консультування підприємства з оптимального вибору 

умов емісії та підготовка проспекту емісії;  

гарантоване розміщення (на весь випуск або його частину) андеррай-

тером акцій підприємства, що випускаються, а також зобов'язання повного 

або часткового викупу нереалізованих акцій за фіксованою ціною.  

Недоліки цієї форми залучення капіталу включають у себе:  

необхідність оплати послуг андеррайтера;  

обов'язкові витрати на організацію випуску акцій;  

часткова втрата контролю над діяльністю підприємства;  

дивіденди виплачуються з чистого прибутку, тобто включаються до 

оподатковуваного доходу (не включаються у валові витрати);  

складність в організації випуску і «розтягнутість» у часі (2-4 місяці з 

моменту рішення про випуск до моменту розміщення). 

Залучення капіталу підприємством шляхом емісії облігацій за учас-

тю андеррайтера. 

Переваги для підприємства, що залучає капітал шляхом емісії облі-

гацій за участю андеррайтера, полягають у наступному:  
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самостійне визначення відсотка за використання кредитних ресурсів, 

термінів, умов обігу та погашення позики;  

напрями використання залученого капіталу встановлюються підпри-

ємством самостійно, а обсяг – шляхом попиту на фондовому ринку45;  

відсутність зобов'язань розголошувати конфіденційну інформацію та 

контролю кредиторів над діяльністю підприємства;  

можливість управління обсягом боргу шляхом покупки випущених 

облігацій на вторинному ринку;  

залучені за облігаціями кошти не включаються до валового доходу 

підприємства, а відсоткові виплати включаються до валових витрат;  

професійне консультування підприємства з оптимального вибору 

умов емісії та підготовка проспекту емісії;  

гарантоване андеррайтером розміщення (на весь випуск або його ча-

стину) емітованих облігацій підприємства, а також зобов'язання повного 

або часткового викупу нереалізованих облігацій за фіксованою ціною;  

за андеррайтингу підприємство отримує можливість звернутися до 

широкого кола кредиторів (покупців облігацій), у т.ч. інституціональних 

інвесторів (недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, інвести-

ційних фондів), що мають «довгі» пасиви і можливість надавати довго-

строкові ресурси. Таким чином, виникає конкуренція кредиторів, що до-

зволяє підприємству залучати дешевші ресурси;  

публічність процедури випуску та обігу облігацій сприяє підвищен-

ню кредитного рейтингу підприємства, а своєчасність виплат – зростанню 

надійності його боргових цінних паперів, що в подальшому створює пере-

думови для зниження вартості позик як для нових випусків облігацій, так і 

за іншими джерелами фінансування. 

Щодо недоліків даного способу фінансування, то вони аналогічні 

формі залучення капіталу шляхом емісії простих акцій за участю андер-

райтера:  

необхідність оплати послуг андеррайтера;  

обов'язкові витрати на організацію випуску облігацій;  

складність в організації випуску і «розтягнутість» у часі (2-4 місяці з 

моменту рішення про випуск до моменту розміщення).  

Більш докладно варто зупинитися на останньому. Складність в орга-

нізації випуску цінних паперів викликана наступними причинами: бороть-

ба інтересів усередині емітента, заміни команд та осіб, які керують емісі-

єю, брак ресурсів, що виділяються емітентом для авансових витрат на емі-

сію, поганий менеджмент, неготовність багатьох підприємств до прове-

дення емісій (відсутність аудійованих балансів, неготовність до розкриття 

інформації про керівників, вимоги персоналу додаткової оплати за роботи 

з емісії), конфлікти з юридичними службами. Крім того, низька активність 

інвестора може призвести до значного відволікання ресурсів андеррайтера 
                                                 
45 Відповідно з обмеженнями законодавства (в Україні – ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондо-

вий ринок»). 
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і негативно позначитися на його платіжній позиції. Тому підприємства з 

ще не сформованою публічною кредитною історією не можуть розрахову-

вати на гарантоване розміщення всього випуску цінних паперів, що ство-

рює додаткові складнощі в організації емісії. 

Окрім того, неможливість використання позикового капіталу най-

ближчим часом після прийняття рішення про залучення коштів може приз-

вести до додаткових витрат підприємства (наприклад, відстрочка початку 

реалізації інвестиційного проекту). 

Залучення капіталу підприємством шляхом банківського кредиту-

вання. 

Основною і суттєвою перевагою для підприємства при використанні 

даного способу фінансування є можливість швидкого залучення капіталу, 

що, в більшості випадків, є підставою для прийняття рішення на користь 

банківського кредитування.  

Перевагами залучення консорціумного кредиту також є: створення 

позитивної кредитної історії у великої кількості кредиторів; можливість 

отримання кредиту на довгий термін і менші, ніж за кредитування одним 

банком, витрати, оскільки джерела диверсифіковані; зниження витрат часу 

і ресурсів на ведення переговорів із декількома кредиторами про умови 

кредитної угоди.  

Недоліки залучення капіталу за допомогою банківського кредиту-

вання: обсяг залученого капіталу підприємства і процентну ставку за кре-

дитом встановлює банк; банк отримує вплив на діяльність підприємства і, 

в деяких випадках, право на отримання його конфіденційної інформації; 

цільове використання кредитних ресурсів жорстко регламентовано; обов'я-

зкове забезпечення банківського кредиту (вартість заставного майна, як 

правило, в 1,5-2 рази більше обсягу залучених коштів). 

Окрім того, за кредитування підприємства кількома банківськими 

організаціями підприємство піддається ризикам недостатнього досвіду го-

ловного банку та недобросовісної поведінки банків-учасників кредитного 

консорціуму.  

Аналіз теоретичних і методологічних підходів дозволив зробити ви-

сновок про те, що виявлені недоліки та особливості кожної з розглянутих 

форм залучення капіталу за участю певного типу фінансового посередника 

є джерелами утворення трансакційних витрат підприємств (ТВП) як явних 

(експліцитних), тобто таких, що мають грошовий вимір і вираження у пря-

мих витратах за даного способу фінансування, та які можуть бути відобра-

жені в бухгалтерській звітності, так і неявних (імпліцитних), тобто таких, 

що мають тільки відносне, альтернативне вираження  (не мають грошового 

виміру). Трансакційні витрати можна також поділити на умовно-постійні 

(не залежні від змін ринку) й умовно-змінні (такі, що відображають витра-

ти на адаптацію до змін ринку). Таку класифікацію трансакційних витрат 

використовують у своїх роботах І.П. Булєєв, О.В. Шепеленко [50, с. 103; 

201, с. 153], Л.І. Лисенко, О.І. Сухенко [132, с. 136] та інші [181].  



 105 

Наявність умовно-постійних трансакційних витрат підприємства за 

різних форм залучення капіталу не залежить ані від зовнішніх, ані від вну-

трішніх умов, у яких функціонує підприємство. Їх розмір або жорстко рег-

ламентований законодавством (витрати на випуск цінних паперів), або ви-

кликаний самою трансакцією (витрати на оплату послуг фінансових посе-

редників). Джерелами утворення умовно-змінних трансакційних витрат за-

лучення капіталу з використанням фінансових посередників можуть стати 

несприятливі події, які можуть спричинити додаткові витрати на залучення 

капіталу. 

З інституційної теорії відомо, що наявність трансакційних витрат 

обумовлено асиметричністю інформації контрагентів. Концепція викорис-

тання «ринкових сигналів» для запобігання інформаційної асиметрії впер-

ше була використана М. Спенсом [214], який довів, що ринкові сигнали 

виражають інформацію про якість товару, яку продавець передає покупце-

ві, що, в цілому, сприяє подоланню інформаційної асиметрії на ринку. Ви-

користовувати сигнали, що свідчать про наявність трансакційних витрат 

інвесторів при вкладенні коштів у цінні папери пропонує російський дос-

лідник С.В. Лосєв [131]. Фактори-сигнали він позначає як будь-які факти, 

дії, події, ознаки, на основі яких можна з достатньою ймовірністю робити 

висновки про розмір трансакційних витрат за взаємин, що досліджуються. 

Викладені вище підходи дають підставу для аналізу ймовірності на-

стання несприятливих подій, які спричиняють додаткові витрати на залу-

чення капіталу за участю фінансових посередників, за допомогою факто-

рів-сигналів, оскільки виникнення умовно-змінних трансакційних витрат 

підприємства можна оцінити лише приблизно. 

 Для виявлення та подальшої оцінки трансакційних витрат підпри-

ємств за різних форм залучення капіталу за допомогою фінансових посере-

дників необхідно визначити:  

можливість грошового виміру ТВП (явні і неявні ТВП); 

залежність ТВП від змін ринку (умовно-постійні та умовно-змінні 

ТВП);  

фактори-сигнали – ринкові сигнали, що свідчать про ймовірність ви-

никнення ТВП (додаткових витрат на залучення капіталу).  

Реалізовані таким чином операції дозволяють підприємству визначи-

ти трансакційні витрати, що впливають на вартість капіталу за різних форм 

його залучення – банківського кредитування та емісії цінних паперів за уч-

астю андеррайтера для подальшого порівняння та вибору оптимального 

варіанту фінансування (табл. 3.4). 
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Слід підкреслити, що розроблені характеристики дозволяють визначити 

тільки загальні напрямки виявлення трансакційних витрат. Перелік та розмір 

можливих трансакційних витрат як підприємства, так і фінансового посеред-

ника, залежить від макроекономічних умов, а також від особливостей і пред-

мета трансакції. Зокрема, угода між фінансовим посередником і підприємст-

вом зумовлює розподіл між суб'єктами угоди більшої частини трансакційних 

витрат. Для складання найбільш точного і повного переліку трансакційних ви-

трат підприємства можливе застосування методу експертних оцінок.  

За основу взято визнану вченими-послідовниками О. Вільямсона 

класифікацію трансакційних витрат, що виникають залежно від етапу здій-

снення операції: витрати ex ante – пошуку інформації, ведення переговорів, 

вимірювання, укладення контракту, а також витрати ex post – моніторингу 

та попередження опортунізму, специфікації та захисту прав власності, за-

хисту від третіх осіб. Поділ трансакційних витрат підприємств на експлі-

цитні та імпліцитні, а також умовно-постійні та умовно-змінні є доцільним 

для визначення можливості їх ідентифікації: 

трансакційні витрати підприємств у грошовій формі, що виникають 

незалежно від змін ринку і поведінки контрагентів-учасників трансакції 

(явні умовно-постійні ТВП);  

трансакційні витрати підприємств у грошовій формі, але такі, що вини-

кають тільки за настання несприятливих подій, імовірність виникнення яких 

можна оцінити за допомогою факторів-сигналів (явні умовно-змінні ТВП); 

грошовий вимір трансакційних витрат підприємств викликає труд-

нощі; ймовірність їх виникнення можна оцінити побічно, за допомогою 

факторів-сигналів (неявні умовно-змінні ТВП). 

Джерела утворення ТВП та способи їх оцінки були розглянуті для 

таких форм довгострокового залучення капіталу, як довгостроковий бан-

ківський кредит і випуск акцій та облігацій за участю андеррайтера. Оскі-

льки виникнення ТВП при організації емісії з залученням андеррайтера 

практично не залежить від типу цінного паперу (акції або облігації), окре-

мо оцінка ТВП для залучення капіталу з вказаними вище фінансовими ін-

струментами не проводилася. 

Розглянемо ТВП при залученні капіталу за допомогою фінансових 

посередників залежно від етапу трансакції згідно із загальноприйнятою 

класифікацією трансакційних витрат. Спочатку розглянемо трансакційні 

витрати підприємств до укладення контракту.  

Витрати пошуку інформації та витрати ведення переговорів при за-

лученні капіталу підприємством шляхом випуску цінних паперів за участю 

андеррайтера. Ці витрати при трансакції, що досліджується, ідентифіку-

ються як неявні умовно-змінні. До них відносяться витрати часу і ресурсів 

на пошук андеррайтера, здатного задовольнити потреби підприємства в 

капіталі в необхідні терміни і за оптимальною ціною. Імовірність виник-

нення таких витрат та їх розмір залежить як від зовнішніх (макроекономіч-

них) чинників: наявності на ринку фінансових послуг досвідчених андер-
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райтерів; стану фінансового ринку (наявності на ринку інституційних інве-

сторів, готовність інвесторів купувати цінні папери), так і від внутрішніх 

(мікроекономічних) факторів: інвестиційної привабливості, кредитоспро-

можності та фінансового стану підприємства; наявності попередніх випус-

ків цінних паперів і своєчасність виплат за ними. Таким чином, факторами-

сигналами, що свідчать про ймовірність утворення ТВП (додаткових ви-

трат на залучення капіталу) за даного джерела фінансування є: 

зовнішні – відсутність або недостатня кількість на ринку фінансових 

послуг досвідчених андеррайтерів, низька активність інвесторів у прид-

банні цінних паперів, низький рівень інвестиційної активності інституціо-

нальних інвесторів. Інформацію про наявність факторів-сигналів на ринку 

можна отримати шляхом вивчення рейтингів андеррайтерів, рівня торгів і 

капіталізації фондової біржі, динаміки обсягів і структури активів інститу-

ційних інвесторів;  

внутрішні – низькі показники інвестиційної привабливості, кредито-

спроможності та фінансового стану підприємства, відсутність попередніх 

випусків цінних паперів, несвоєчасність виплат за попередніми випусками. 

Витрати пошуку інформації та витрати ведення переговорів при залу-

ченні капіталу підприємством шляхом довгострокового банківського креди-

тування. Витрати пошуку інформації та витрати ведення переговорів за да-

ною трансакцією є неявними умовно-змінними. Це витрати часу і ресурсів 

на пошук банку, готового задовольнити потреби в капіталі в повному обсязі 

з умовами, що задовольняють підприємство. Їх розмір залежить як від зов-

нішніх (макроекономічних) факторів: ситуації на ринку банківського креди-

тування (конкуренції, показників фінансового стану банків) і загального 

стану економіки країни, так і від внутрішніх (мікроекономічних) чинників: 

обсягу залученого капіталу, кредитної історії підприємства тощо. Фактора-

ми-сигналами, що свідчать про ймовірність утворення ТВП (додаткових ви-

трат на залучення капіталу) за даного джерела фінансування є:  

зовнішні: зниження макроекономічних показників країни та кредит-

ної активності банків;  

 внутрішні: наявність негативної кредитної історії у підприємства 

або її відсутність, обсяг залученого капіталу. Причому збільшення обсягу 

залученого капіталу збільшує ймовірність виникнення ТВП. 

Витрати вимірювання при залученні капіталу підприємством шляхом 

випуску цінних паперів за участю андеррайтера. Ці витрати, як і розглянуті 

вище ТВП, є неявними умовно-змінними. До них при випуску облігацій 

можна віднести витрати, пов'язані з гарантованим залученням необхідної 

суми коштів. Відповідно до типової угоди про андеррайтинг, затвердженої 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 

[163], андеррайтер гарантує продаж усіх або частини цінних паперів, що 

підлягають розміщенню. У випадку, коли андеррайтером гарантується 

продаж тільки частини цінних паперів, угодою може бути передбачено 

обов'язковий викуп андеррайтером нереалізованих цінних паперів за фік-
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сованою ціною, яка може бути нижче ціни розміщення. У такому випадку 

для забезпечення гарантованого залучення необхідного обсягу капіталу 

підприємство змушене збільшувати суму випуску. Це призводить до того, 

що підприємство виплачує відсотки за облігаціями на суму, більшу, ніж 

спочатку запланована. У цьому випадку трансакційними витратами можна 

вважати процентні виплати на різницю між сумою емісії та гарантованої 

андеррайтером сумою продажу (викупу) облігацій протягом усього термі-

ну обігу облігацій, що збільшує вартість залучення капіталу. Фактором-

сигналом, що свідчить про ймовірність виникнення такого роду витрат, є 

гарантія андеррайтером продажу (викупу) цінних паперів на суму, меншу 

суми угоди.  

Також підприємство може понести витрати, пов'язані з неточністю 

оцінки андеррайтером цінних паперів, що випускаються, результати якої 

відображаються на обсязі капіталу, що залучається. Ці витрати можуть ви-

никнути у випадку, якщо угода андеррайтингу не передбачає продаж (ви-

куп) 100 % випущених цінних паперів. Рівень цих витрат залежить, по-

перше, від досвіду андеррайтера у проведенні подібних емісій, по-друге, 

від кількості проведених раніше емісій підприємством. Факторами-

сигналами, що свідчать про ймовірність виникнення витрат вимірювання у 

підприємства (додаткових витрат на залучення капіталу) є: 

відсутність досвіду андеррайтера у проведенні подібних емісій цін-

них паперів підприємства. Подібними пропонується вважати емісії цінних 

паперів підприємств однієї галузі, що мають близький інвестиційний рей-

тинг, обсяг залученого капіталу тощо. Ідентифікуються ці фактори-сигнали 

шляхом вивчення рейтингів андеррайтерів на ринку;  

 частота трансакцій проведених емісій підприємством, що залучає 

капітал. Чим більше кількість проведених емісій підприємством, тим ниж-

ча ймовірність виникнення ТВП.  

Слід зазначити, що розглянуті вище два види трансакційних витрат 

вимірювання при залученні капіталу шляхом випуску облігацій за допомо-

гою андеррайтингу виникають у підприємства залежно від умов гарантій, 

наданих андеррайтером, закріплених в договорі. При випуску акцій мож-

ливе виникнення лише другого виду трансакційних витрат. 

Витрати вимірювання при залученні капіталу підприємством шляхом 

довгострокового банківського кредитування. Витрати за цією трансакцією 

визначені як неявні умовно-змінні. У даному випадку це витрати, пов'язані 

з неточністю оцінки умов кредиту всередині підприємства (строків, варто-

сті заставного майна, оптимальної відсоткової ставки за існуючих умов 

тощо). Неточність оцінки призводить до збільшення ціни капіталу на вели-

чину витрат, що перевищує оптимальну для даної трансакції. Рівень цих 

витрат залежить від досвіду і кваліфікації персоналу підприємства, що 

займається залученням необхідної суми за допомогою банківського креди-

ту. Фактором-сигналом, що свідчить про ймовірність утворення ТВП (до-

даткових витрат на залучення капіталу) за даного джерела фінансування є 
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кількість аналогічних залучених кредитів з оптимальною ціною та термі-

нами залучення. Причому зі збільшенням кількості залучених кредитів 

знижується ймовірність виникнення ТВП.  

Слід зазначити, що даний вид витрат не впливає на підсумкову розраху-

нкову вартість залучення капіталу. Кількісне визначення рівня цих витрат дає 

уявлення про потенційне перевищення трансформаційних витрат (процентних 

виплат за кредитом, рівня страхових платежів за заставне майно тощо) над оп-

тимальним їх значенням, проте не знижує і не збільшує вартість залучення ка-

піталу. Крім того, кількісне визначення рівня цих витрат надважке для вико-

нання через суб'єктивність оцінки. Тому виявлення даних витрат на якісному 

рівні є достатнім для визначення оптимальних умов договору.  

Витрати укладення контракту при залученні капіталу підприємством 

шляхом випуску цінних паперів за участю андеррайтера і шляхом банків-

ського кредитування. На відміну від розглянутих вище трансакційних ви-

трат підприємства при залученні капіталу, витрати укладення контракту 

можна визначити як явні (грошові) та умовно-постійні ТВП. До них відно-

сяться витрати підприємства на організацію випуску цінних паперів (дер-

жмито, послуги аудитора, біржовий збір, додаткова оплата персоналу за 

роботи з емісії тощо), а також витрати на оплату послуг андеррайтера.  

При залученні довгострокового банківського кредиту це комісії, що 

сплачуються банку підприємством за надання або обслуговування кредиту, 

страхові внески за кредитною угодою за рахунок позичальника. Наявність 

цих витрат викликано наявністю трансакції і залежить тільки від умов угоди.  

Далі, виходячи з послідовності етапів проведення операції, слід розг-

лянути ТВП при залученні капіталу за участю фінансових посередників пі-

сля укладення контракту.  

Витрати моніторингу та попередження опортунізму (агентські ви-

трати) при залученні капіталу підприємством шляхом випуску цінних па-

перів за участю андеррайтера. Ці витрати ідентифікуються як неявні, умо-

вно-змінні. Це витрати часу і ресурсів із залучення суми коштів, недоотри-

маної внаслідок даної трансакції через вияви опортунізму андеррайтером. 

Для визначення ймовірності настання несприятливих подій, які можуть 

спричинити витрати на додаткове залучення капіталу, слід визначити здат-

ність андеррайтера забезпечити випуск цінних паперів у повному обсязі. 

Для цього активи і портфель цінних паперів андеррайтера повинні бути та-

кими, щоб у разі погіршення кон'юнктури вторинного ринку, він зміг роз-

містити цінні папери емітента у повному обсязі і за ціною, заявленої на по-

чатку трансакції.  

Також для підприємства сигналом про можливі прояви опортунізму 

андеррайтером є відсутність гарантії останнім повного розміщення еміто-

ваних цінних паперів шляхом викупу тієї частини, що не розміщена. Оскі-

льки в цьому випадку андеррайтер (агент) не ризикує своїм капіталом, він 

може не витрачати максимум зусиль для розміщення решти емісії, а підп-

риємство-емітент (принципал) не може вести спостереження за діяльністю 
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андеррайтера, виникають передумови для прояву опортунізму останнього, 

що спричиняє за собою неповне залучення капіталу та виникнення витрат 

на додаткове залучення капіталу. 

Факторами-сигналами, що свідчать про ймовірність утворення і роз-

мір ТВП (витрат на додаткове залучення капіталу) при випуску цінних па-

перів за участю андеррайтера, є: розмір активів андеррайтера менша, ніж 

обсяг випуску цінних паперів емітента; гарантія розміщення або викупу 

андеррайтером тільки частини цінних паперів, наприклад, 10-20 % від об-

сягу емісії.  

Витрати моніторингу та попередження опортунізму (агентські ви-

трати) при залученні капіталу підприємством шляхом довгострокового ба-

нківського кредитування. ТВП в даному випадку також можна віднести до 

неявних умовно-змінних. Як і за випуску цінних паперів за участю андер-

райтера, до цих витрат відносяться витрати часу і ресурсів із залучення су-

ми коштів, недоотриманої внаслідок даної трансакції через прояви опорту-

нізму агента, в даному випадку банку. Факторами-сигналами, що свідчать 

про ймовірність настання несприятливих подій, які можуть спричинити за 

собою витрати на додаткове залучення капіталу, є банківські показники 

(рейтинги банків). Причому, чим вище банківські показники, тим нижча 

ймовірність виникнення ТВП. 

Витрати специфікації і захисту прав власності при залученні капіта-

лу підприємством шляхом випуску цінних паперів за участю андеррайтера. 

Даній трансакції притаманні два види витрат – явні умовно-змінні та неяв-

ні умовно-змінні. До явних умовно-змінних ТВП відносяться витрати на 

юридичні послуги, судові витрати тощо у випадку невиконання андеррай-

тером умов контракту із залучення капіталу, а також захист прав на вико-

ристання власних або позикових коштів. До неявних умовно-змінних ТВП 

відносяться витрати часу і ресурсів на додаткове залучення капіталу у зв'я-

зку з недотриманням умов контракту (відмова або неможливість викупу 

або розміщення цінних паперів підприємства андеррайтером). Фактором-

сигналом виникнення як явних, так і неявних трансакційних витрат підп-

риємств у цьому випадку є відсутність досвіду андеррайтера у проведенні 

подібних емісій цінних паперів підприємства, тобто підприємств однієї га-

лузі, що мають близький інвестиційний рейтинг, обсяг залученого капіталу 

(рейтинг андеррайтера).  

Витрати специфікації і захисту прав власності при залученні капіталу 

підприємством шляхом довгострокового банківського кредитування. Тран-

сакційні витрати для цього джерела фінансування підприємств аналогічні 

трансакційним витратам залучення капіталу шляхом випуску цінних паперів 

за участю андеррайтера. Це витрати на юридичні послуги, судові витрати 

тощо у разі невиконання банком умов контракту із залучення капіталу, за-

хист прав на використання позикових коштів (явні умовно-змінні ТВП), а 

також витрати часу та ресурсів на додаткове залучення капіталу у зв'язку з 
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недотриманням умов контракту – затримка або відмова від перерахування 

чергового траншу по кредитній лінії (неявні умовно-змінні ТВП). 

Факторами-сигналами, що свідчать про ймовірність утворення ТВП 

(витрат на додаткове залучення капіталу) при довгостроковому банківсь-

кому кредитуванні, є: форма залучення кредиту (залучення капіталу з ви-

користанням кредитної лінії або консорціумного кредиту збільшують ймо-

вірність виникнення ТВП); рівень рейтингу банків (банківських показни-

ків) (чим вище показники, тим нижча ймовірність виникнення ТВП).  

Витрати захисту від третіх осіб при залученні капіталу підприємст-

вом шляхом випуску цінних паперів за участю андеррайтера і шляхом бан-

ківського кредитування. До витрат захисту від третіх осіб прийнято відно-

сити витрати на захист від претензій третіх осіб (держави, мафії тощо) на 

частину корисного ефекту, що одержується в результаті угоди. Оскільки 

корисний ефект від залучення капіталу (зростання фінансових результатів, 

додаткові доходи від вкладення капіталу, зниження витрат на виробництво 

продукції тощо) буде отримано після операції через певний час, витрати на 

захист від претензій третіх осіб не впливають на вартість залучення капіта-

лу і тому не розглядаються в рамках даного дослідження. 

Таким чином, при дослідженні  видів, характеристик, складових та 

факторів-сигналів явних та неявних, умовно-змінних та умовно-постійних 

трансакційних витрат підприємств при залученні капіталу за допомогою 

фінансових посередників, розглядалися тільки ті ТВП, які прямо чи опосе-

редковано впливають на вартість залучення капіталу підприємством. У ро-

боті не враховувалися витрати, пов'язані з обслуговуванням контракту піс-

ля отримання коштів, оскільки вони не впливають на вартість його залу-

чення. Наприклад, у монографії не розглядалися трансакційні витрати при 

залученні капіталу, джерелами утворення яких є тип випущених цінних 

паперів (акцій або облігацій). Наприклад, при ухваленні рішення про залу-

чення капіталу за допомогою емісії простих акцій слід ураховувати такий 

фактор, як часткова втрата власниками контролю за діяльністю підприємс-

тва. Витратами специфікації і захисту прав власності також можуть стати 

витрати на юриста, що захищає в суді право підприємства на володіння по-

зиковим ресурсом від банку, який порушує умови контракту, наприклад, 

вимагає дострокового погашення кредиту. Однак у даному дослідженні ці 

чинники не розглядаються як фактори-сигнали, що свідчать про наявність 

ТВП, оскільки вони не впливають на вартість залучення капіталу. 

Таким чином, дослідження виявлення трансакційних витрат підпри-

ємств при залученні капіталу для забезпечення довгострокового розвитку і 

капіталізації підприємств із використанням власного капіталу у вигляді 

емісії акцій, позикового капіталу у вигляді випуску облігацій та банківсь-

кого кредитування дозволив зробити наступні висновки.  

Виявлення переваг і недоліків залучення капіталу шляхом емісії ак-

цій та облігацій за допомогою андеррайтингу, а також шляхом залучення 

довгострокового банківського кредиту дозволило виявити джерела утво-
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рення трансакційних витрат підприємств за кожної форми залучення капі-

талу, як явних, тобто тих, що мають грошовий вимір, так і неявних, тобто 

тих, що мають тільки відносне вираження. 

Також під час дослідження виявлено поділ ТВП при залученні капі-

талу за участю фінансових посередників на умовно-постійні – викликані 

самою трансакцією (витрати на випуск цінних паперів, на оплату послуг 

фінансових посередників), і умовно-змінні – ті, що відображають витрати 

на адаптацію до змін ринку (витрати на додаткове залучення капіталу). 

Імовірність виникнення умовно-змінних трансакційних витрат визначаєть-

ся за допомогою факторів-сигналів.  

На основі існуючих класифікацій трансакційних витрат визначено 

види, характеристики, складові та фактори-сигнали явних та неявних, умо-

вно-змінних та умовно-постійних трансакційних витрат підприємств при 

залученні капіталу за допомогою фінансових посередників. На цій основі 

розроблено науково-методичний підхід до визначення трансакційних ви-

трат підприємств, що впливають на вартість капіталу при довгостроковому 

банківському кредитуванні й випуску цінних паперів за допомогою андер-

райтера, який дозволяє підприємству оцінювати трансакційні витрати, ви-

ходячи з можливості їх грошового виміру та ймовірності їх виникнення за-

лежно від змін ринкових умов, в яких функціонує підприємство, на всіх 

етапах трансакції для подальшого порівняння та вибору прийнятного варі-

анту фінансування (рис. 3.2). 
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*ТВП – трансакційні витрати підприємств. 
 

Рисунок 3.2 – Алгоритм оцінки трансакційних витрат підприємств,  

що впливають на вартість залучення капіталу 
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Завдання оптимізації трансакційних витрат під час кризи є ще більш 

актуальним, ураховуючи те, що їх питома вага в сукупному обсязі всіх ви-

трат підприємств при залученні капіталу в цих умовах збільшується. Це 

пов'язано з підвищенням фінансових ризиків на ринку капіталів і, як наслі-

док, зростанням витрат опортуністичної поведінки суб'єктів господарю-

вання. Також в умовах кризи зростає значення такого чинника трансакцій-

них витрат, як асиметричність інформації, і збільшуються витрати ведення 

переговорів. 

Підприємства в умовах кризи відчувають більш гостру нестачу фі-

нансових ресурсів, ніж у період стабільної економіки, і змушені скорочу-

вати свої витрати. Це виявляється у скороченні працівників підприємства, 

зменшенні заробітної плати, значному скороченні споживання енергоресу-

рсів і призводе до зниження конкурентоспроможності підприємства, його 

позицій на ринку і, як наслідок, зменшення його капіталізації. За цих умов 

зниження трансакційних витрат призведе до економії фінансових ресурсів, 

які можуть стати додатковим джерелом фінансування підприємств. 

 

3.3 Науково-методичний підхід до оцінки вартості залучення по-

зикового капіталу за участю фінансових посередників з урахуванням 

трансакційних витрат підприємств 

 

Залучення капіталу як частина процесу перетворення ресурсів у капі-

тал (капіталізації) підприємства, супроводжується певними витратами на 

його залучення і використання. Відомо, що ключовими показниками, що 

характеризують різні форми залучення капіталу для визначення найбільш 

оптимального варіанту, є обсяг і вартість капіталу, що залучається. Залу-

чення капіталу підприємств із позикових джерел фінансування передбачає 

наявність певних витрат, пов'язаних, у першу чергу, з виплатою відсотків за 

використання капіталу. При виборі джерел фінансування слід враховувати з 

метою подальшої мінімізації також і трансакційні витрати, які являють со-

бою можливі витрати обігу, що виникають у процесі пошуку інформації про 

потенційних контрагентів і їх вибору, оформлення договірної, реєстраційної 

та іншої документації, розміщення фінансових інструментів на фондовому 

ринку тощо. Світовою практикою доведено, що такі витрати можуть бути 

значно знижені при використанні послуг фінансових посередників, які бе-

руть на себе за певну плату частину ризиків щодо виникнення трансакцій-

них витрат. Однак трансакційні витрати можуть виникнути і всередині сис-

теми фінансового посередництва, що призводить до додаткових витрат суб'-

єктів, що залучають позиковий капітал. До того ж в умовах нестабільного 

фінансового середовища та недостатнього розвитку фінансового ринку в 

Україні ці витрати є завеликими. Тому необхідним є розробка науково-

методичного підходу до оцінки вартості залучення позикового капіталу за 

участю фінансових посередників, що включає в себе оцінку трансакційних 

витрат, що впливають на вартість залучення позикового капіталу. 
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Таким чином, наступним етапом дослідження є визначення вартості 

залучення позикового капіталу підприємства за участю фінансових посе-

редників з урахуванням трансакційних витрат для вибору найбільш при-

йнятного джерела фінансування.  

Спосіб визначення вартості капіталу підприємств (організацій) ши-

роко представлений у наукових та навчальних працях зарубіжних та вітчи-

зняних авторів. Так, В.В. Ковальов характеризує вартість джерела фінан-

сування як суму коштів, яку необхідно сплачувати за використання певно-

го обсягу залучених фінансових джерел, виражену у відсотках до цього об-

сягу, тобто подану у вигляді річної процентної ставки [118, с. 824]. При 

цьому автор визначає, що залучення одного і того ж обсягу фінансових ре-

сурсів, але з різних джерел може мати більшу чи меншу вартість. 

Джеймс К. Ван Хорн і Джон М. Вахович для визначення вартості ка-

піталу використовують обчислення прибутковості та обґрунтовують це 

тим, що «витрати» фірми із залучення капіталу (тобто його вартість) і «до-

хідність» постачальників капіталу, по суті, являють собою дві сторони од-

нієї медалі [55, с. 664]. Аналогічної точки зору дотримуються й автори 

Ю. Брігхем та Л. Гапенскі [35, с. 162-165]. Слід зазначити, що такий підхід 

є справедливим, якщо знехтувати трансакційними витратами споживачів 

капіталу, які не перетворюються в доходи постачальників капіталу.  

Питання оцінки впливу трансакційних витрат на функціонування 

підприємств і фінансових інститутів досліджено О. Вільямсоном [216], 

К. Менар [108 с. 113-151], С. С. де Куссерг [128], С.І. Архієреєвим 

[161, с. 263-285], І.П. Булєєвим [50; 51], О.В. Шепеленко [201; 202] та ін-

шими. Дослідження суті трансакційних витрат і необхідності їх оптимізації 

в фінансовому управлінні підприємств, проведено у п. 1.1 даної роботи.  

До теперішнього часу склалися два підходи до вимірювання транса-

кційних витрат: кардиналістський та ординалістський. Перший підхід пе-

редбачає кількісну (вартісну) оцінку трансакційних витрат, другий – їх ра-

нжування за ступенем значущості. 

Ординалістський підхід у цілому прийнятний для порівняння джерел 

залучення позикового капіталу і вибору оптимального варіанту за критері-

єм мінімізації трансакційних витрат. Однак даний метод не дозволяє суб'є-

кту господарської діяльності оцінити вартість залучення капіталу з ураху-

ванням трансакційних витрат у грошовому еквіваленті, що є необхідним 

для вибору способу фінансування з прийнятними витратами.  

Дослідження підходів до вартісної оцінки трансакційних витрат у 

рамках кардиналістського підходу дозволило стверджувати, що на сьогод-

ні не існує загальноприйнятого методу їх розрахунку. Зарубіжними та віт-

чизняними вченими  запропоновано декілька методик вартісної оцінки 

трансакційних витрат, що виникають у процесі руху фінансових потоків, 

які умовно можна поділити на два підходи. Перший підхід передбачає про-

гнозування трансакційних витрат на базі аналізу закономірностей для тра-

нсакцій, що регулярно повторюються [104; 206; 212]. Зокрема, цей підхід 
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використовується для розрахунку трансакційних витрат учасників фондо-

вого ринку і розраховується, виходячи з різниці вартості цінних паперів на 

різних фондових біржах. Другий підхід передбачає розрахунок трансак-

ційних витрат на основі їх вибірки з форм фінансової звітності підприємс-

тва після завершення звітного періоду [196, с. 114-145; 52, с. 112-127, 140-

152]. Однак перший підхід не дає можливості оцінювати витрати для тран-

сакцій, що відбуваються нерегулярно або одноразово, а другий не дозволяє 

оцінити трансакційні витрати, що мають ймовірнісний характер. 

Можливість застосування кардиналістського підходу для оцінки вар-

тості залучення позикового капіталу з урахуванням трансакційних витрат 

також обмежена складністю визначення точної сумарної величини транса-

кційних витрат для підприємства, враховуючи те, що виникнення значної 

їх частини є наслідком несприятливих подій, ймовірність настання яких не 

визначена заздалегідь. 

Тому для оцінки вартісного вираження окремих трансакційних ви-

трат має сенс використання кардиналістського підходу, а для оцінки ймо-

вірності їх виникнення допустимо застосування ординалістського підходу.  

Обґрунтування застосування і використання підходу до аналізу тран-

сакційних витрат підприємств, що полягає у поєднанні кардиналістського 

та ординалістського підходу, відображено в роботах І.П. Булєєва і 

О.В. Шепеленко [50, с. 105; 201, с. 311-328; 202, с. 23-25] у зв'язку з впли-

вом як якісних, так і кількісних чинників на рівень трансакційних витрат.  

Формула оцінки непродуктивних трансакційних витрат у процесі 

підприємницької діяльності, розроблена О.В. Шепеленко [201, с. 160] за 

методологією Е. де Сото [177], включає в себе практично повний перелік 

усіх складових трансакційних витрат. Ці складові можуть бути використані 

для оцінки трансакційних витрат підприємства при визначенні вартості по-

зикового капіталу:  

 

                         ,gmsfxm MTSTBTtTC       (3.5) 

 

 де TC – рівень непродуктивних трансакційних витрат у процесі 

підприємницької діяльності; 

t – офіційні тарифи на проходження бюрократичних процедур; 

Tm – альтернативна вартість часу, який є необхідним для виконання 

регуляторних процедур; 

B – пряма вартість хабарів на успішне проходження бюрократичних 

процедур та забезпечення преферіціальних умов; 

Tx – податкові витрати; 

Sf – витрати з неформального забезпечення захисту та виконання 

контрактів; 

Tms – альтернативна вартість витрат часу з пошуку достовірної інфор-

мації про контрагентів, перевірки їх надійності, інші інформаційні витрати; 

Mg – витрати з моніторингу виконання контрактів. 
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Оцінку трансакційних витрат підприємств при залученні позикового 

капіталу у даній роботі проведено на основі методики оцінки факторів-

сигналів трансакційних витрат інвесторів, яку запропоновано російським 

ученим і практиком С.В. Лосєвим [131] для оцінки трансакційних витрат 

інвесторів у процесі придбання цінних паперів, і, на цій основі, прийняття 

рішень про емісію цінних паперів підприємствами. У своїй методиці він 

пропонує оцінювати не трансакційні витрати інвесторів, а фактори-

сигнали, що свідчать про ймовірність їх виникнення. На цій основі вчений 

пропонує застосувати методику оцінки рейтингів трансакційних витрат, 

що зазнають інвестори у процесі придбання акцій або облігацій, що еміто-

вано російськими підприємствами.  

Таким чином, у роботі на основі етапів процесу грошової  оцінки 

трансакційних витрат із використанням факторів-сигналів, що свідчать про 

їх виникнення, розроблено науково-методичний підхід до оцінки вартості 

залучення позикового капіталу за участю фінансових посередників, що 

включає інтервальну вартісну оцінку трансакційних витрат із визначенням 

меж інтервалів на підставі виявлених факторів-сигналів, які свідчать про 

ймовірність виникнення трансакційних витрат підприємств, що дозволяє 

оцінити вартість залучення банківського кредиту та вартість облігаційної 

позики із урахуванням трансакційних витрат. Обґрунтування та сутність 

цього підходу наведено нижче.   

Оскільки потенційні витрати, пов'язані із залученням капіталу, збі-

льшують його вартість, доцільно скоригувати відомі формули оцінки вар-

тості позикового капіталу [118, с. 830-831] на розмір трансакційних витрат. 

Слід урахувати, що відсотки за використання позикового капіталу вклю-

чаються в поточні витрати підприємства, тому їх вартість коригуються в 

меншу сторону з урахуванням ставки оподаткування. 

1) Ціна позикового капіталу у вигляді банківського кредиту: 

 

)1( tbcbc rrk  ,      (3.6) 

 

де kbc – ціна позикового капіталу у вигляді банківського кредиту; 

rbc – процентна ставка по кредиту; 

rt  – ставка податку на прибуток. 

2) Ціна позикового капіталу у вигляді облігаційної позики: 

 

)1( tcrd rrk  ,     (3.7) 

 

де kd – ціна позикового капіталу у вигляді облігаційної позики; 

rcr – купонна ставка по облігації; 

rt  – ставка податку на прибуток. 

Узагальнена формула ціни позикового капіталу у вигляді банківсько-

го кредиту та облігаційної позики для підприємства з урахуванням терміну 
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позики і трансакційних витрат набуде вигляду:  

cptccdcdc trtrk  )1)(( ,     (3.8) 

 

де kdc – ціна позикового капіталу у вигляді банківського креди-

ту / облігаційної позики; 

rdc  – процентна ставка по кредиту / купонна ставка по облігації за 

весь період позики; 

 rt – ставка податку на прибуток; 

tсс – рівень трансакційних витрат, що зменшують прибуток підпри-

ємства, який оподатковується; 

tсp – рівень трансакційних витрат, які не зменшують оподатковува-

ний прибуток підприємства. 

Слід зазначити, що ціна джерел позикового капіталу підприємства 

визначається у вигляді процентної ставки та означає відсоток граничних 

витрат, що несе підприємство при залученні додаткової грошової одиниці 

капіталу. Тому для використання в узагальненій формулі необхідно тран-

сакційні витрати також оцінювати у відсотках до суми позикового капіта-

лу.  

 Етапи процесу грошової оцінки трансакційних витрат, що вплива-

ють на вартість залучення позикового капіталу у відносному вимірі, схема-

тично наведено на рис. 3.3. 

Охарактеризуємо особливості виконання кожного етапу оцінки тран-

сакційних витрат при залученні позикового капіталу. 

 
 

ЕТАП 2. Оцінка можливих втрат у випадку настання несприятливих подій і 

виникнення ситуацій, коли потенційні трансакційні витрати можуть стати реальними 

витратами підприємства у формі співвідношення їх грошової оцінки до суми 

позикового капіталу для кожного джерела залучення 

ЕТАП 4. Визначення відносної оцінки сумарної величини трансакційних витрат для 

кожного джерела залучення позикового капіталу   

 

ЕТАП 1. Формування переліку всіх можливих видів трансакційних витрат, пов'язаних 

із кожним джерелом залучення капіталу підприємства, що підлягають грошовій оцінці, 

а також факторів-сигналів, що свідчать про ймовірність їх виникнення 

 

ЕТАП 3. Проведення оцінки ймовірності виникнення кожного виду трансакційних 

витрат для кожного джерела залучення позикового капіталу 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Етапи процесу грошової оцінки трансакційних витрат  
підприємств при залученні позикового капіталу 

 
Етап 1. Перш за все, на якісному рівні визначається перелік можли-
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вих трансакційних витрат, які пов'язані з кожним джерелом залучення ка-
піталу, впливають на його вартість і підлягають грошовій оцінці, які за на-
стання несприятливих подій можуть перетворитися з потенційних у поточ-
ні витрати підприємства. Також формується список факторів-сигналів, які 
свідчать про ймовірність виникнення несприятливих подій. Перелік видів 
трансакційних витрат і факторів-сигналів може бути наданий експертам 
для корекції і доповнення. Кожен з експертів може доповнити існуючий 
список тими видами можливих витрат підприємства, які, на його думку, 
притаманні даній трансакції, і факторами-сигналами, виходячи з наявної у 
нього інформації про стан ринку. На підставі експертної оцінки формують-
ся остаточний варіант переліку трансакційних витрат підприємства для по-
дальшої грошової оцінки.  

Етап 2. Розрахунок грошової оцінки кожного виду трансакційних ви-
трат, перелік яких сформовано на етапі 1, здійснюється фахівцями для конк-
ретного підприємства в певних умовах господарської діяльності. Можливі 
трансакційні витрати оцінюються в грошовому вираженні, виходячи із сере-
дньої вартості послуг на ринку, середніх витрат часу на виконання окремих 
операцій, ставок заробітної плати тощо. Умовно-постійні трансакційні ви-
трати відображають обов'язкові за даної трансакції витрати підприємства, 
тому їх розмір є визначеним до здійснення трансакції, і їх розрахунок здійс-
нюється прямим підсумовуванням усіх прямих витрат, визначених законо-
давством та угодою. Оскільки умовно-змінні трансакційні витрати відобра-
жають витрати на адаптацію до ринку, і, як наслідок, розрахунок їх точного 
значення є складним, має сенс оцінити їх максимальне і мінімальне значен-
ня для кожного їх виду. Відносна оцінка кожного виду трансакційних ви-
трат визначається шляхом співвідношення їх абсолютної грошової оцінки 
для кожного джерела позикового капіталу і залученої суму капіталу.  

Етап 3. Перетворення потенційних трансакційних витрат у реальні 
витрати підприємства можливе за умови настання несприятливих подій, 
імовірність яких може бути оцінена експертним шляхом. Для такої оцінки 
залучається група експертів, яким пропонується оцінити можливість вини-
кнення несприятливих подій і виникнення ситуацій, коли потенційні тран-
сакційні витрати можуть стати реальними витратами підприємства, вико-
ристовуючи перелік факторів-сигналів, що свідчать про ймовірність їх ви-
никнення, що був сформований на етапі 1 для кожного джерела залучення 
позикового капіталу. Експертам пропонується оцінити можливість виник-
нення кожного виду трансакційних витрат для кожного джерела фінансу-
вання від 0 до 100 % за наступною шкалою: 0 % – подія в даних умовах 
неможлива; 25 %, 50 % і 75 % – низька, середня і висока ймовірність вини-
кнення події; 100 % – подія в даних умовах відбудеться обов'язково. При 
цьому вводяться наступні припущення:  

одна несприятлива подія може одночасно спричинити за собою ви-
никнення декілька видів трансакційних витрат, які можуть стати реальни-
ми витратами підприємства;  

виникнення одних видів трансакційних витрат може виключати поя-
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ву інших;  
 одні і ті ж фактори-сигнали можуть свідчити про ймовірність вини-

кнення різних трансакційних витрат.  
Оцінку ймовірності виникнення несприятливих подій експерти здій-

снюють на основі наявних у них знань і досвіду роботи на фінансовому 
ринку, а також конкретних умов передбачуваних трансакцій.  

Отримані результати опитування експертів обробляються шляхом 
визначення середнього значення для кожного виду трансакційних витрат. 
При цьому вважається, що якщо середнє значення більш або дорівнює 
50 %, то ймовірність виникнення події наближається до високої і для пода-
льшої оцінки використовується максимальне значення рівня можливих 

трансакційних витрат підприємства, розрахованих на етапі 2 ( max

ct ). При се-

редньому значенні менше 50 % вірогідність виникнення події наближаєть-
ся до низької і використовується мінімальне значення рівня можливих тра-

нсакційних витрат підприємства ( min

ct ). 

Слід зазначити, що експертам необхідно оцінювати вірогідність ви-
никнення несприятливих подій, які можуть спричинити реальні витрати 
підприємства та їх наближення до мінімального або максимального зна-
чення тільки для умовно-змінних трансакційних витрат. Значення умовно-
постійних трансакційних витрат за даної трансакції завжди буде незмінне 

( max

ct  = min

ct ).  

Застосування методу експертних оцінок на цьому етапі викликано 
наступними причинами. Відсутність офіційних статистичних даних з бі-
льшості умовно-змінних трансакційних витрат обумовлює неможливість 
застосування статистичних методів оцінки ймовірності їх виникнення. 
Крім того, у разі, коли трансакційні витрати такі великі, що блокують мо-
жливість трансакції, зареєструвати їх не вдається, і статистика не може 
служити базою для дослідження. У цих випадках вірогідність виникнення 
умовно-змінних трансакційних витрат підприємства може бути оцінена 
експертами. 

Однак застосування методу експертних оцінок не завжди є доціль-
ним. Якщо витрати на його використання порівнянні або вище максималь-
ної величини витрат за певним видом трансакційних витрат, то вартість 
капіталу доцільно розраховувати, виходячи з максимального значення да-
ного виду витрат.  

Етап 4. З огляду на те, що умовно-змінні трансакційні витрати відо-
бражають витрати на адаптацію до ринку і їх виникнення має імовірнісний 
характер, не є можливим розрахувати їх фіксоване значення. Розмір цих 

витрат може набувати значення в певному діапазоні від мінімального ( min

ct ) 

до максимального ( max

ct ). Тому відносна оцінка сумарної величини трансак-

ційних витрат для кожного джерела залучення позикового капіталу буде 

знаходитися в деякому інтервалі ( ct ). Для цього необхідно розрахувати 

сумарний мінімальний і максимальний рівні трансакційних витрат окремо 
для витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток підприємства 
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( min

cct , max

cct ) і не зменшують його ( min

cpt , max

cpt ) для кожного джерела залучення по-

зикового капіталу (формули 3.9 - 3.12). 
 





m

i
iccsumcc tt

1

maxmax ,      (3.9) 

 

де 
sumcctmax  – сумарний максимальний рівень трансакційних витрат, які 

зменшують прибуток підприємства, що оподатковується; 

icctmax  – максимальний рівень i-го виду трансакційних витрат, які зме-

ншують прибуток підприємства, що оподатковується;  
m – кількість видів трансакційних витрат, які зменшують прибуток 

підприємства, що оподатковується.   
 





m

i
iccsumcc tt

1

minmin ,      (3.10) 

 

де 
sumcctmin  – сумарний мінімальний рівень трансакційних витрат, які 

зменшують прибуток підприємства, що оподатковується; 

icctmin  – мінімальний рівень i-го виду трансакційних витрат, які змен-

шують прибуток підприємства, що оподатковується; 
m – кількість видів трансакційних витрат, які зменшують прибуток 

підприємства, що оподатковується. 
   





n

j
jcpsumcp tt

1

maxmax

,      (3.11) 
 

де 
sumcptmax  – сумарний максимальний рівень трансакційних витрат, які 

не зменшують прибуток підприємства, що оподатковується;; 

jcptmax  – максимальний рівень j-го виду трансакційних витрат, які не 

зменшують прибуток підприємства, що оподатковується;  
n – кількість видів трансакційних витрат, які не зменшують прибуток 

підприємства, що оподатковується.   
 





n

j
jcpsumcp tt

1

minmin

,     (3.12) 
 

де 
sumcptmin  – сумарний мінімальний рівень трансакційних витрат, які 

не зменшують прибуток підприємства, що оподатковується; 

jcptmin  – мінімальний рівень j-го виду трансакційних витрат, які не 

зменшують прибуток підприємства, що оподатковується;  
n – кількість видів трансакційних витрат, які не зменшують прибуток 

підприємства, що оподатковується. 
Далі визначаються максимальні і мінімальні значення трансакційних 

витрат для кожного способу залучення позикового капіталу (формули 3.13, 
3.14).  
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,)1( maxmaxmax

, sumcptsumcccpcc trtt 
   (3.13) 

 

де max

,cpcct  – максимальне значення трансакційних витрат для 

способу залучення позикового капіталу, що оцінюється; 

sumcctmax  – сумарний максимальний рівень трансакційних витрат, що 

зменшують оподатковуваний прибуток підприємства; 

sumcptmax  – сумарний максимальний рівень трансакційних витрат, що 

не зменшують оподатковуваний прибуток підприємства; 
rt  – ставка податку на прибуток. 
 

,)1( minmininm

, sumcptsumcccpcc trtt     (3.14) 

 

де inm

,cpcct  – мінімальне значення трансакційних витрат для спо-

собу залучення позикового капіталу, що оцінюється; 

sumcctmin  – сумарний мінімальний рівень трансакційних витрат, що 

зменшують оподатковуваний прибуток підприємства; 

sumcptmin  – сумарний мінімальний рівень трансакційних витрат, що не 

зменшують оподатковуваний прибуток підприємства; 
rt   – ставка податку на прибуток. 
Далі визначаються середній оцінний рівень трансакційних витрат і 

напівінтервал оцінки умовно-змінних трансакційних витрат для кожного 
способу залучення позикового капіталу (формули 3.15 – 3.16) .  

 

,
2

min

,

max

, cpcccpcc

c

tt
t


     (3.15) 

 

де ct  – середній оціночний рівень трансакційних витрат для спо-

собу залучення позикового капіталу, що оцінюється;  
max

,cpcct  – максимальне значення трансакційних витрат для способу за-

лучення позикового капіталу, що оцінюється; 
inm

,cpcct  – мінімальне значення трансакційних витрат для способу залу-

чення позикового капіталу, що оцінюється. 
 

,
2

min

,

max

, cpcccpcc

c

tt
t


     (3.16) 

 

де ct  – напівінтервал оцінки умовно-змінних трансакційних ви-

трат для оцінюваного способу залучення позикового капіталу;  
max

,cpcct  – максимальне значення трансакційних витрат для способу за-

лучення позикового капіталу, що оцінюється; 
inm

,cpcct  – мінімальне значення трансакційних витрат для способу залу-
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чення позикового капіталу, що оцінюється. 
Визначення відносної оцінки сумарної величини трансакційних ви-

трат з урахуванням похибки оцінки умовно-змінних трансакційних витрат 
для кожного джерела залучення позикового капіталу визначається за фор-
мулою: 

 

,cc

sum

c ttt       (3.17) 

 

де sum

ct  – рівень сумарної величини трансакційних витрат 

для способу залучення капіталу, що оцінюється; 

ct  – середній оцінний рівень трансакційних витрат для способу 

залучення позикового капіталу, що оцінюється;  

ct  – напівінтервал оцінки умовно-змінних трансакційних витрат 

для способу залучення позикового капіталу, що оцінюється.  
Отже, узагальнена формула вартості залучення позикового капіталу з 

урахуванням трансакційних витрат, розроблена відповідно до методики їх 
оцінки, буде мати вигляд: 

 

,)1( cctdcdc ttrrk        (3.18) 

 
де kdc – ціна позикового капіталу у вигляді банківського креди-

ту / облігаційної позики; 
rdc  – процентна ставка за кредитом / купонна ставка за облігацією 

за весь термін позики; 
 rt – ставка податку на прибуток; 

ct  – середній оцінний рівень трансакційних витрат для способу за-

лучення позикового капіталу, що оцінюється;  

ct  – напівінтервал оцінки умовно-змінних трансакційних витрат 

для способу залучення позикового капіталу, що оцінюється.  
Узагальнену формулу, що включає розрахунки трансакційних витрат 

у процесі залучення позикового капіталу за участю фінансових посередни-
ків, можна представити таким чином: 
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де kdc – ціна позикового капіталу у вигляді банківського кредиту / 
облігаційної позики, %; 

rdc  – процентна ставка по кредиту /купонна ставка по облігації за 
весь строк позики, %; 

rt – ставка податку на прибуток, %; 
m – кількість видів трансакційних витрат, що зменшують оподатко-

вуваний прибуток підприємства;   

icctmax  – максимальний рівень i-го виду трансакційних витрат, що зме-

ншують оподатковуваний прибуток підприємства, %;  

icctmin  – мінімальний рівень i-го виду трансакційних витрат, що змен-

шують оподатковуваний прибуток підприємства, %; 
n – кількість видів трансакційних витрат, що не зменшують оподат-

ковуваний прибуток підприємства; 

jcptmax  – максимальний рівень j-го виду трансакційних витрат, що не 

зменшують оподатковуваний прибуток підприємства, %;  

jcptmin  – мінімальний рівень j-го виду трансакційних витрат, що не зме-

ншують оподатковуваний прибуток підприємства, %. 
Таким чином, під час вибору способу залучення позикового капіталу 

за участю фінансових посередників підприємствам необхідно оцінити його 
вартість. При визначенні ціни капіталу слід враховувати трансакційні ви-
трати. Викладеним вище підходом до оцінки трансакційних витрат, що 
впливають на вартість залучення позикового капіталу, передбачається які-
сний і кількісний аналіз можливих видів трансакційних витрат, а також їх 
оцінка в абсолютному та відносному значенні.  

Розроблений науково-методичний підхід до оцінки вартості залучен-
ня позикового капіталу за участю фінансових посередників дозволяє підп-
риємству в процесі прийняття рішення про вибір способу залучення пози-
кового капіталу, ґрунтуючись на його вартості, враховувати не тільки ви-
плати за використання позикового капіталу, але й витрати, пов'язані з його 
залученням: укладанням контрактів, подоланням опортунізму тощо, тобто 
витрати, які пов'язані з даною трансакцією.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі дослідження теоретичних положень неокласичної й інституці-

ональної економічних теорій виявлено особливості фінансового посередництва 

та його роль у забезпеченні капіталізації підприємств. Установлений зв'язок ро-

звитку фінансового посередництва з ефективним перерозподілом ресурсів дає 

підстави для формування джерел капіталізації підприємств з урахуванням аси-

метричності інформації й трансакційних витрат на ринках.  

Виявлено сутність інституту фінансового посередництва та його фу-

нкції в економіці України. Визначено, що фінансові посередники – це ін-

ститути, основною метою яких є акумулювання тимчасово вільних коштів 

населення і суб’єктів господарювання в обмін на власні зобов’язання та 

надання цих коштів у позику або продаж особам, які мають у них потребу, 

що сприяє зниженню трансакційних витрат учасників угоди та забезпечен-

ню капіталізації підприємств за рахунок підвищення прозорості, публічно-

сті діяльності, кредитоспроможності, з одного боку, та залучення ресурсів 

в обіг, з іншого. На відміну від існуючих підходів, визначення вказує на 

характерні риси, механізм здійснення і доцільність  діяльності фінансових 

посередників.  

Обґрунтовано функціональну ознаку та класифіковано існуючі інсти-

тути відповідно до функцій, що виконують фінансові посередники в еконо-

міці: загальних – перерозподіл капіталу та ризиків інвестування, підвищення 

ліквідності інвестицій, зниження витрат на здійснення інвестицій, збалансу-

вання попиту та пропозиції на ринку інвестицій, зниження асиметричності 

інформації, контроль і моніторинг на фінансовому ринку та специфічних – 

розрахункова й кредитна, соціальна, управління капіталом інвестора.  

На основі положень інституціональної економічної теорії обґрунто-

вано доцільність розвитку інститутів кредитних бюро і рейтингових 

агентств у процесі реалізації інформаційного напрямку в системі фінансо-

вого посередництва. Їх послуги дозволяють комерційним банкам та підп-

риємствам зменшувати моральні ризики, асиметричність і неповноту інфо-

рмації, запобігати опортуністичній поведінці агентів ринку, що сприяє оп-

тимізації трансакційних витрат фінансових посередників і підприємств ре-

ального сектору економіки. Виявлено особливості залучення й розміщення 

капіталу універсальними банками і низький рівень їх інвестиційної діяль-

ності. Визначено, що з усіх спеціалізованих банків переважно інвестиційні 

можуть бути істотним джерелом інвестиційних ресурсів і забезпечення ка-

піталізації підприємств. На підставі аналізу обсягів, складу і структури 

джерел фінансування підприємств України встановлено, що основним 

джерелом інвестицій в основний капітал є власні кошти, найбільшу питому 

вагу серед яких має прибуток підприємств. Роль держави і прямих інозем-

них інвестицій у фінансуванні капіталовкладень підприємств незначна, що 

потребує залучення коштів фінансових посередників.  
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З метою більш ефективного використання фінансових ресурсів комер-

ційних банків на основі дослідження їх ролі у формуванні фінансових ресурсів 

підприємств обґрунтовано переваги консорціумного кредитування підпри-

ємств перед кредитуванням на двосторонній основі за критерієм оптимізації 

трансакційних витрат банків – витрат на пошук інформації про кредитоспро-

можність позичальника та витрат на оцінку проекту, запропонованого до кре-

дитування, і трансакційних витрат підприємства-позичальника – витрат на ко-

нтроль за дотриманням кредитної угоди та витрат на ведення переговорів із 

декількома кредиторами про умови кредитної угоди. 

На основі аналізу можливостей використання коштів, залучених за 

участю небанківських фінансово-кредитних посередників для фінансуван-

ня і забезпечення капіталізації підприємств, виявлено, що окремі фінансові 

інститути – інвестиційні фонди, страхові компанії, недержавні пенсійні 

фонди – мають потенційні можливості участі у забезпеченні капіталізації 

підприємств шляхом придбання їх цінних паперів. Переваги інвестування 

для підприємств-інвесторів за допомогою інвестиційних посередників у 

порівнянні з іншими формами вкладення коштів полягають у професіона-

лізмі інвестиційних фінансових посередників, високому ступені диверси-

фікованості їх фінансових активів, оптимізації трансакційних витрат інвес-

торів і ліквідності їх вкладень.  

З метою визначення пріоритетів регулювання діяльності фінансових 

інститутів із використанням регресійного та нейромережевого моделюван-

ня визначено рівень впливу фінансових посередників і фінансових інстру-

ментів у їх портфелях на капіталізацію підприємств. Визначено, що в пері-

од стабільного розвитку економіки України найбільший вплив на обсяг ка-

піталовкладень чинили фінансові інструменти у портфелях банківських ін-

ститутів. В умовах кризи найбільш вагомим виявився вплив боргових фі-

нансових інструментів. 

З метою оцінки трансакційних витрат на мікрорівні на всіх етапах 

трансакції залежно від імовірності їх виникнення, можливості грошового 

виміру та змін ринкових умов, у яких функціонує підприємство, на основі 

існуючих класифікацій трансакційних витрат розроблено науково-

методичний підхід до визначення трансакційних витрат підприємств, які 

впливають на вартість капіталу за довгострокового банківського кредиту-

вання та випуску цінних паперів за допомогою андеррайтера, що дозволяє 

порівнювати та обирати прийнятні способи фінансування підприємств за 

участю фінансового посередника.  

Розроблено науково-методичний підхід до оцінки вартості залучення 

позикового капіталу за участю фінансових посередників, що включає інте-

рвальну вартісну оцінку трансакційних витрат із визначенням меж інтер-

валів на підставі виявлених факторів-сигналів, що свідчать про ймовірність 

виникнення трансакційних витрат підприємств. Використання науково-

методичного підходу дозволяє оцінювати вартість банківських кредитів та 

облігаційних позик з урахуванням трансакційних витрат. 
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Додаток Д 

Моделювання впливу фінансових посередників на інвестиції в основний 

капітал в Україні  

 

Рис. Д.1. Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

 

Рис. Д.2. Результати моделювання впливу фінансових посередників на ін-

вестиції в основний капітал в Україні 
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