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ВСТУП
 Інвестиційний ринок — це ринок, на якому

об'єктами купівлі�продажу виступають різно�
манітні інвестиційні товари та інструменти, а та�
кож інвестиційні послуги, що забезпечують про�
цес реального і фінансового інвестування.

Основними напрямами підвищення актив�
ності інвестиційної діяльності в Україні є: покра�
щання інвестиційного клімату; вдосконалення
законодавчої бази; належна підготовка інвести�
ційних проектів і програм; розробка та впровад�
ження сучасних інвестиційних інструментів для
розвитку інвестиційного ринку.

УДК 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Інститут підприємництва
та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

L. Kloba,
Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

ESSENCE, STRUCTURE AND ELEMENTS OF INVESTMENT MARKET UKRAINE

Інвестиційний ринок — це сукупність економічних відносин між продавцями та покупцями інвестиційних то$
варів і послуг. Головними учасниками інвестиційного ринку є: держава, нефінансові фірми, домогосподарства, бан$
ки, страхові компанії, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки.

 Для розвитку інвестиційного ринку України всім його учасникам необхідно: дотримуватися активної позиції
щодо сприяння залученню інвестицій; підтримувати на державному рівні програми та проекти зарубіжних та вітчиз$
няних інвесторів; створювати сприятливий інвестиційний клімат; забезпечувати прозорість, партнерські відносини
між державою та інвестором; розвивати вітчизняну економіку та сприяти її інтеграції у світовий економічний простір.

Також актуальними на сьогодні є питання удосконалення правової бази та підвищення конкурентоспромож$
ності вітчизняних підприємств та банків.

Investment market — a set of economic relations between buyers and sellers of investment products and services.
The main participants of the investment market are: government, non$financial firms, households, banks, insurance
companies, investment funds, investment companies, pension funds, credit unions.

For the investment market of Ukraine, all participants must follow: proactive to promote investment; support state$
level programs and projects of foreign and domestic investors; create a favorable investment climate; ensure transparency,
partnership relations between the state and the investor; develop national ekonomikuta facilitate its integration into the
global economy.

Also relevant today is the improvement of legal framework and improve the competitiveness of domestic enterprises
and banks.
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У сучасних умовах для нашої країни важливе
значення має пошук шляхів залучення інвестицій
в розвиток всіх галузей економіки. Покращання
інвестиційного клімату та активізація розвитку
інвестиційного ринку сприятиме залученню інве�
стицій і зростанню вітчизняної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які

стосуються сутності, структури та елементів ін�
вестиційного ринку України, а також у необхід�
ності привернення уваги науковців та практиків
до необхідності поглиблення теоретичного об�
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грунтування і розробки практичних рекомен�
дацій із даної тематики.

Об'єктом дослідження є інвестиційна діяль�
ність в Україні.

Предметом дослідження є теоретико�мето�
дологічні та прикладні засади розвитку інвести�
ційного ринку в сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії сутності,
структури та перспектив розвитку інвестиційно�
го ринку України зробили Т.А. Васильєва [1],
Г.О. Дорошенко [2], І.М. Кобушко [4], Т.В. Ма�
йорова [5], С.Р. Москвін [6], А.А. Пересада [8],
Є.А. Поліщук [9], С.К. Реверчук [10] та інші. Однак
окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не по�
вністю, в тому числі більш детального досліджен�
ня потребують питання, що пов'язані з розвитком
інвестиційного ринку України. Це і зумовило вибір
та підтверджує актуальність теми цієї статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Державної служби статистики Ук�

раїни у 2015 році в економіку України іноземни�
ми інвесторами вкладено 3763,7 млн дол. США
та вилучено 891,3 млн дол. США прямих інвес�
тицій (акціонерного капіталу) [7].

 Обсяг залучених з початку інвестування пря�
мих іноземних інвестицій (акціонерного капіта�
лу) в економіку України на 31 грудня 2015 року
становив 43371,4 млн дол. США.

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені
сфери економічної діяльності.

На підприємствах промисловості зосередже�
но 30,6 % загального обсягу прямих інвестицій в
Україну, в установах фінансової та страхової
діяльності — 27,3 %.

До десятки основних країн�інвесторів, на які
припадає 83,0% загального обсягу прямих інвес�
тицій, входять: Кіпр — 11744,9 млн дол. США,
Нідерланди — 5610,7 млн дол. США, Німеччина
— 5414,3 млн дол. США, Російська Федерація —
3392,1 млн дол. США, Австрія — 2402,4 млн дол.
США, Велика Британія — 1852,5 млн дол. США,
Віргінські Острови — 1798,9 млн дол. США, Фран�
ція — 1528,1 млн дол. США, Швейцарія —1364,2
млн дол. США та Італія — 972,4 млн дол. США.

До десяти регіонів: Дніпропетровської, До�
нецької, Харківської, Київської, Луганської,
Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської,
Івано�Франківської областей та до м. Київ на�
дійшло найбільше інвестицій — 93,9 відсотка всіх
залучених прямих іноземних інвестицій.

Таке спрямування прямих іноземних інвес�
тицій та капітальних інвестицій в регіональному
розрізі не сприяє рівномірному соціально�еко�

номічному розвитку регіонів та посилює подаль�
ше збільшення розриву у їх розвитку.

Україна залишається привабливою для інве�
стицій, вона не знаходиться осторонь світових
процесів, є достатньо інтегрованою у світове гос�
подарство і порушення макростабільності на
зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

У рейтингу інвестиційної привабливості
країн світу International Business Compass за
2015 рік, опублікованому компанією BDO, Украї�
на за рік піднялася на 20 позицій. Україна в цьо�
му рейтингу розташовується на 89 місці і входить
до переліку країн, що показали найкраще зрос�
тання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014
році наша країна займала 109 місце.

У рейтингу легкості ведення бізнесу, що його
укладає Світовий банк, Україна посіла 83 місце і
покращила свої позиції на 4 пункти порівняно з
2014 роком [7].

Сучасний розвиток інвестиційної діяльності
в Україні на теперішній час знаходиться не в най�
кращому становищі.

Основними причинами зниження активності
інвестиційної діяльності в Україні є: несприят�
ливий інвестиційний клімат; недосконала зако�
нодавча база; неналежна підготовка інвес�
тиційних проектів та програм та їх недієвість; не�
розвиненість інвестиційних інструментів та інве�
стиційного ринку.

Держава повинна активно сприяти розвитку
інвестиційної діяльності, а саме: дотримуватися
активної позиції щодо залучення інвестицій;
підтримувати на державному рівні програми та
проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів;
створювати сприятливий інвестиційний клімат;
забезпечувати прозорість, "партнерські" відно�
сини між державою та інвестором; розвивати
інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції
у світовий простір.

Відомі українські вчені�економісти пропону�
ють різні підходи до визначення сутності, струк�
тури та елементів інвестиційного ринку, а також
перспектив його розвитку.

Т.В. Майорова вважає, що інвестиційний ри�
нок — це сукупність економічних відносин, які
складаються між продавцями та споживачами
інвестиційних товарів та послуг, а також об'єктів
інвестування в усіх його формах [5].

Цікавою є думка А.А. Пересади: "Інвести�
ційний ринок — це економічна категорія, що являє
собою збалансованість попиту та пропозиції на
інвестиції. Інвестиційний ринок формує суб'єкт
— інвестор, тобто господарюючий суб'єкт, в яко�
го виникає попит на інвестиції та інвестиційні то�
вари. Інвестиційний ринок — це система, що вклю�
чає: суб'єктів (інвесторів, підрядників, замовників,
проектні та науково�дослідні організації тощо);
об'єкти (матеріальні та нематиріальні), інфраст�
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руктуру ринку (банки, біржі, пенсійні фонди,
страхові компанії, інвестиційні фонди, консалтин�
гово�інжинірингові фірми, суд, арбітраж тощо);
ринковий механізм; контроль з боку держави" [8].

С.Р. Москвін вважає, що: "Інвестиційний ри�
нок — це сукупність економічних та правових
відносин, що складаються між інвесторами та/
або учасниками інвестиційної діяльності щодо
інвестиційних активів (корпоративних прав,
фінансових інструментів, основних засобів, не�
матеріальних активів)" [6].

І.М. Кобушко запронував вважати, що:
"Інвестиційний ринок — це сукупність економ�
ічних відносин між продавцями ресурсів та їх
покупцями безпосередньо або за участю посе�
редників з приводу акумуляції інвестиційного
та/або позикового капіталу та трансформації
його у фактор виробництва на основі взаємодії
попиту та пропозиції в межах інституційного й
правового поля.

Усталене розуміння інвестиційного ринку як
структурного елементу фінансового ринку або
ототожнення його з фондовим ринком призво�
дить до неврахування специфічних завдань, що
має виконувати інвестиційний ринок в еко�
номічній системі, зокрема — щодо підтримання
оптимальних пропорцій фінансового та реально�
го інвестування, а також споживання та інвес�
тування. Виходячи з цього, більш обгрунтованим
слід вважати позиціонування інвестиційного
ринку на перетині фінансового ринку та ринку
факторів виробництва як ринкового простору,
на якому обертається капітал, який має ознаки
не спекулятивного, а інвестиційного" [4].

На думку С.Р. Москвіна, інвестиційний ринок
включає: ринок основних фондів, у тому числі ри�
нок землі; ринок будівель (житла, виробничих при�
міщень, офісних приміщень); ринок обладнання і
т.п.; ринок нематеріальних активів, у тому числі
ринок об'єктів інтелектуальної власності; ринки
фінансових інструментів, у тому числі ринок цінних
паперів, що підлягають обігу; ринок інструментів
грошового обігу; ринок цінних паперів ІСІ; ринок
деривативів; ринок корпоративних прав [6].

Згідно з підходом Т.А. Васильєвої інвести�
ційні ресурси, отримані на ринку, використову�
ються для придбання факторів виробництва, які,
в свою чергу, вже потім будуть використані для
виробництва та продажу товарів [1].

Є.А. Поліщук стверджує, що: "Інвестиційний
ринок — це середовище, де виникають суспільно�
економічні відносини між суб'єктами господарю�
вання з приводу купівлі та продажу інвестиційних
товарів і надання інвестиційних послуг за встанов�
леними цінами в усіх формах інвестування" [9].

Дослідження кон'юнктури інвестиційного
ринку включає в себе попит і пропозиції інвес�
тиційних товарів.

Розрізняють потенційний і реальний інвестиц�
ійний попит. Потенційний інвестиційний попит
відображає величину акумульованого економічни�
ми суб'єктами доходу, що може бути спрямований
на інвестування й становить потенційний інвести�
ційний капітал. Реальний інвестиційний попит ха�
рактеризує дійсну потребу господарських суб'єктів
в інвестуванні і являє собою інвестиційні ресурси,
які безпосередньо призначені для інвестиційних
цілей — плановані або навмисні інвестиції. Інвес�
тиційна пропозиція — сукупність об'єктів інвесту�
вання у всіх його формах: знову створювані й ре�
конструйовані, основніфонди, оборотні кошти,
цінні папери, науково�технічна продукція, майнові
й інтелектуальні права тощо [9].

 І.М. Кобушко, виходячи з різної компонентної
структури фінансового капіталу, запропонував кла�
сифікувати фінансову частину інвестиційного рин�
ку за типом інвестиційних активів (універсальністю
їх використання): ринок класичних фінансових
інструментів (передбачає обіг інструментів передачі
власності); ринок змішаних (гібридних) фінансових
інструментів (передбачає обіг інструментів з озна�
ками як передачі власності, так і передачі боргу), у
тому числі ринок привілейованих акцій, конверто�
ваних облігацій, форвардних і ф'ючерсних дерива�
тивів, ринок корпоративних прав із зобов'язання�
ми обов'язкової виплати доходу [4].

Інвестиційний ринок — це ринок, на якому
продаються або купуються інвестиційні проек�
ти, інвестиційні програми, інвестиційні кредити
і цінні папери [10].

Головними учасниками інвестиційного рин�
ку є: держава, нефінансові фірми, домогосподар�
ства, банки, страхові компанії, інвестиційні фон�
ди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кре�
дитні спілки (рис. 1).

Структуру і головні елементи інвестиційно�
го ринку показано в таблиці 1.

Інвестиційний ринок можна поділити на два
види: ринок реальних інвестицій (витрати на нове
будівництво, розширення, реконструкцію і тех�
нічне переозброєння діючих підприємств, прид�
бання машин, обладнання, інструменту, інвента�
рю, проектно�пошукові роботи тощо) і ринок
фінансових інвестицій (витрати на купівлю
цінних паперів, інвестиційних кредитів тощо).

На ринку реальних інвестицій основним то�
варом є інвестиційні проекти і програми. Інвес�
тиційний проект — це об'єкт реального інвесту�
вання у формах: придбання цілісного майново�
го комплексу, нового будівництва, реконст�
рукції, модернізації, капітального ремонту тощо.
У загальному — це будь�який підприємницький
проект, що передбачає інвестування коштів [10].

Інвестиційна програма — це сукупність взаємо�
пов'язаних інвестиційних проектів. Інвестиційний
проект, зазвичай, потребує розробки бізнес�плану.
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Продавцями інвестиційних
проектів і програм можуть бути
власники цих проектів і програм,
зокрема: підприємства, які потре�
бують інвестицій і розробляють
для цього інвестиційні пропозиції,
бізнес�плани та інші документи;
технологічні, інноваційні, кон�
сультаційні і проектно�конструк�
торські організації; державні та
муніципальні органи, які пропону�
ють для реалізації інвестиційні
проекти (військові об'єкти, транс�
портні магістралі, соціальне жит�
ло, школи, лікарні тощо).

Банки, як правило, самі інвестиційних про�
ектів не продають. Вони допомагають своїм
клієнтам розробляти такі проекти для подальшо�
го продажу на інвестиційному ринку.

Посередниками інвестиційного ринку мо�
жуть бути: банки; інвестиційні фонди; інвес�
тиційні компанії; консультаційні фірми, агенства
і центри; організатори інвестиційних виставок;
агенти уряду та місцевої влади по роботі з внут�
рішніми і зовнішніми інвесторами; державні фон�
ди підтримки малого підприємництва; інкубато�
ри малого підприємництва.

Покупцями інвестиційних проектів і програм
є інвестори: фізичні і юридичні особи, які готові
вкласти свої і (або) залучені кошти у реалізацію
певного об'єкта або їх сукупності, що представ�
лені інвестиційним проектом або програмою.

Отож, покупці — це інвестори, якими можуть
бути: вітчизняні та іноземні фірми, які бажають
стати власниками (повністю або частково) об�
'єкта; вітчизняні та іноземні банки; інвестиційні
фонди; населення, яке купує акції підприємств;
органи місцевого самоврядування, які інвесту�
ють за рахунок своїх бюджетів.

На ринку фінансових інвестицій головним то�
варом є цінні папери та інвестиційні кредити. Пе�
редавати їх можуть банки, фонди, фірми, а ку�
пувати різні інвестори (фізичні і юридичні осо�
би, які хочуть придбати цінні папери і інвес�
тиційні кредити для отримання доходу у формі
дивідендів чи процентів, курсової різниці).

Вважаємо, що на розвиток інвестиційного
ринку впливають такі чинники: антимонопольна
політика; політичне стимулювання конкуренції;

політика регулювання участі іноземних банків на
вітчизняному ринку банківських інвестиційних
послуг; політика участі держави у виробництві і
реалізації банківських послуг за рахунок
підтримки певної частки державної власності у
банківському секторі; політика державної стан�
дартизації банківського інвестиційного продук�
ту, технологій і правил надання банківських по�
слуг; політика ліцензування банківської інвести�
ційної діяльності; політика захисту прав спожи�
вачів (клієнтів) згідно з чинним законодавством.

Важливою особливістю становища банківсь�
кого сектора в Україні є те, що він по суті не заз�
нає значної конкуренції на інвестиційному рин�
ку з боку небанківських фінансових установ, які
не набули суттєвого розвитку.

 При цьому не можна забувати про специфі�
ку банківництва, а саме: банки, єдині фінансові
установи, які здійснюють грошові розрахункові
операції в економіці і мають майже половину
пасивів у зобов'язаннях до запитання; банки,
більше як половину своїх активів використову�
ють на кредитування, у т.ч. довгострокове, гос�
подарювання суб'єктів в інших секторах і галу�
зях економіки; банки займаються залученням і
забезпеченням приросту заощаджень; банки як
фінансові структури, намагаються максимально
задовольнити потреби клієнтів у фінансових
інвестиційних послугах. Такі банки називають
фінансовими супермаркетами [10].

Аналіз вітчизняного інвестиційного банківниц�
тва показав, що у даний час банки повністю домі�
нують над небанківськими фінансовими інститу�
тами. Однак треба чітко розуміти, що з часом ук�
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Рис. 1. Головні учасники інвестиційного ринку в Україні

Таблиця 1. Структура і головні елементи інвестиційного ринку

Джерело:  [10, с. 8].
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раїнські банки будуть мати на інвестиційному рин�
ку серйозних конкурентів: страхові компанії,
пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, лом�
барди, довірчі товариства, кредитні спілки тощо.

 На сьогодні вітчизняний страховий бізнес
поступово фінансово зміцнююється, однак у ба�
гатьох страхових організацій ще не має фінан�
сових ресурсів для здійснення інвестицій.

Відчутним конкурентом банків на інвестиц�
ійному ринку є ломбарди. Основними клієнтами
ломбардів є пенсіонери і представники малого
бізнесу (підприємці). Ломбардні позики допома�
гають одним знайти кошти на лікування, другим
— зібрати грошей на покупку машин або побу�
тової техніки, третім — придбати необхідний то�
вар для реалізації.

Цілі клієнтів ломбардів можуть бути як спо�
живчі, так і інвестиційні. У цілому споживчі та
інвестиційні позики ломбардів користуються по�
питом, оскільки механізм їх отримання дуже
простий: від клієнта вимагають тільки паспорт.
Чимало ломбардів виконують функції не тільки
кредитування, але й збереження цінностей (зо�
лото, срібло, платина, паладій, дорогоцінне ка�
міння тощо). Нині ломбарди переживають три
проблеми: як знайти інвестора, який би підтри�
мував ломбард у стабільній прибутковій формі;
як завоювати своїх клієнтів, оскільки в містах
клієнтура уже поділена; як привернути клієнтів
у нових спальних районах.

Активними гравцями на інвестиційному рин�
ку є населення, яке формує і посилює банківське
конкурентне середовище і інтенсивність конку�
рентного середовища. Роль населення як учасни�
ка інвестиційного ринку зростає, рівно як і зрос�
тає його роль серед суб'єктів інвестування коштів
в економіку України. Передусім йдеться про інве�
стування коштів у цінні папери, банківські мета�
ли, дорогоцінне каміння, будівництво житла і дач,
власне діло, ділянку землі тощо.

Поступова більший доступ для приватних
інвесторів на фондовий ринок відкривають па�
йові інвестиційні фонди (ПІФ), які є дуже демок�
ратичними щодо обсягів інвестицій. Однак ПІФ
мають свої недоліки. Передусім активи їх неве�
ликі, а частка коштів приватних інвесторів у су�
марних активах фондів дуже мала. По�друге,
фізичні особи (приватні інвестори) оподаткову�
ються за сумою доходу, який отримується на
ринку цінних паперів, а не за сумою реального
прибутку. Все це не сприяє розвитку приватно�
го інвестування на ринку цінних паперів і тому
необхідні ринкові проривні реформації з боку
усіх трьох гравців: держави, професійних учас�
ників ринку і самих приватних інвесторів.

Державі доцільно на законодавчому рівні роз�
робити і запровадити механізми пільгового опо�
даткування вкладень дрібних сум приватних інве�

сторів у цінні папери. Професійні учасники фон�
дового ринку повинні зменшити витрати по об�
слуговуванню дрібних інвесторів і знайти їм місце
на фондовій біржі для здійснення угод. Самі ж
приватні інвестори повинні підвищити свій освіт�
ньо�професійний та управлінський рівень для ус�
пішного заняття інвестиційним бізнесом.

Погоджуємось з думкою Г.О. Дорошенко,
яка вважає, що: "Основними напрямками покра�
щення інвестиційного клімату та розвитку інве�
стиційного ринку України є: формування пози�
тивного інвестиційного іміджу через незмінність
та прозорість законодавства і гарантування за�
хисту інтересів і позитивних довгострокових оч�
ікувань; сприяння розвитку інвестиційної інфра�
структури; покращання інформаційного забез�
печення інвесторів про потенційні можливості
інвестування; створення конкурентного ринко�
вого середовища і активного національного інве�
стора; сприяння розвитку фондового ринку і
ринку цінних паперів; залучення іноземного ка�
піталу з врахуванням пріоритетів розвитку Ук�
раїни; зменшення бюрократичних перешкод і по�
долання корупції; забезпечення економічних
свобод і зниження рівня злочинності у
суспільстві; проведення НБУ через банківські
установи активної державної економічної пол�
ітики підтримки інвестицій, а також вжиття за�
ходів щодо формування ефективної політики
реанімації проблемних банків, збільшення рівня
капіталізації банків" [2].

Для подальшого розвитку інвестиційного
ринку України актуальним на сьогодні є питан�
ня удосконалення правової та організаційної
бази для підвищення дієздатності механізмів за�
безпечення сприятливого інвестиційного кліма�
ту та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки.

ВИСНОВКИ
Інвестиційний ринок — це ринок, на якому

продаються або купуються інвестиційні проек�
ти, інвестиційні програми, інвестиційні кредити
і цінні папери

На розвиток інвестиційного ринку впливають
такі чинники: антимонопольна політика; політич�
не стимулювання конкуренції; політика регулю�
вання участі іноземних банків на вітчизняному
ринку банківських інвестиційних послуг; політи�
ка участі держави у виробництві і реалізації бан�
ківських послуг за рахунок підтримки певної час�
тки державної власності у банківському секторі;
політика державної стандартизації банківсько�
го інвестиційного продукту, технологій і правил
надання банківських послуг; політика ліцензу�
вання банківської інвестиційної діяльності; пол�
ітика захисту прав споживачів (клієнтів) згідно
з чинним законодавством.
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Основними напрямами покращення інвести�
ційного клімату та розвитку інвестиційного рин�
ку України є: формування позитивного інвести�
ційного іміджу через незмінність та прозорість
законодавства і гарантування захисту інтересів
і позитивних довгострокових очікувань; сприян�
ня розвитку інвестиційної інфраструктури; по�
кращення інформаційного забезпечення інвес�
торів про потенційні можливості інвестування;
створення конкурентного ринкового середови�
ща і активного національного інвестора; сприян�
ня розвитку фондового ринку і ринку цінних па�
перів; залучення іноземного капіталу з врахуван�
ням пріоритетів розвитку України; зменшення
бюрократичних перешкод і подолання корупції;
забезпечення економічних свобод і зниження
рівня злочинності у суспільстві; проведення НБУ
через банківські установи активної державної
економічної політики підтримки інвестицій, а
також вжиття заходів щодо формування ефек�
тивної політики реанімації проблемних банків,
збільшення рівня капіталізації банків.

Перспективи подальших наукових дослід�
жень, на нашу думку, полягають у підготовці
пропозицій стосовно активізації формування по�
зитивного інвестиційного іміджу країни, розвит�
ку інвестиційного ринку, залучення іноземного
капіталу.
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