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ПЕРЕДУМОВИ ПОЖВАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Фінансова криза та події, що розгорнулися на світовій арені в 
результаті неї, не могла не зачепити економіку України: криза 
вплинула майже на всі сектори економічного життя держави, 
призвела до структурних зрушень та низки проблем, які вимагають 
термінового вирішення. 

Інвестиційна діяльність країни, якщо говорити про спричинені 
кризою зміни, також не є винятком. На сьогоднішній день недостатньо 
уваги приділяється можливості збільшення інвестиційного потенціалу 
країни через національну банківську систему, зважаючи на те, що 
банківські установи України мають у своєму розпорядженні значні 
обсяги капіталу, які можна за- діяти в інвестуванні. 

Облігації внутрішньої державної позики — один із можливих 
варіантів перерозподілу вільних коштів для банківських установ, що, 
в свою чергу, є державними цінними паперами, які випускаються з 
метою покриття дефіциту бюджету виключно на підставі закону про 
бюджет на відповідний рік. 

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу в 
період з 28 грудня 2013 р. до 31 грудня 2014 р. зріс в 1,9 раза, або на 
65,134 млрд грн — до 136,187 млрд грн [3]. 

Ринок золота — ще один варіант трансформаційного руху 
інвестиційних потоків банківських установ. Перевагою цього 
інвестування є значна стабільність і відносна неризикованість. 
Українські банки обов’язково мають розглянути цей вид інвестування 
як альтернативу захисту від фінансових криз і курсових коливань [4]. 

В питанні управління інвестиційною діяльністю банків значну 
роль також відіграє держава. Адже державна політика може значно 
вплинути на стимулювання інвестиційної діяльності комерційного 
банку: звільнення від оподаткування частини прибутків комерційних 
банків або зменшення податкової ставки для банків, якщо вони 
спрямовують свої кошти на розвиток науки та в інноваційні проекти, а 
також удосконалення системи страхування інвестиційних ризиків [5, 
с. 106]. 

220 © Данилов Р. І., 2015 

З метою створення нормальних умов для комерційної та ін-
вестиційної діяльності, для стабілізації та підйому економіки держава 
мусить проводити відповідну фіскальну, інвестиційну, науково-
технічну, цінову, амортизаційну, грошово-кредитну й інші види 
політики, під час реалізації яких вона вдаватиметься в комплексі як 
до цивільно-правових, так і до адміністративних методів. 

В Україні досі немає цілеспрямованої та упорядкованої підтримки 
банків на складному інвестиційному шляху з боку органів державної 
влади. З метою розвитку інвестиційних операцій потрібне 
запровадження пільг з оподаткування й резервування у залежності 
від складу портфеля цінних паперів. 

На сьогоднішній день до основних причин низької ефективності 
банківської системи та її інвестиційної складової можна віднести: 
недостатність ресурсів для проведення інвестиційних операцій; 
бажання банків максимізувати віддачу підвищенням процентної 
ставки за кредитами; високі вимоги банків до забезпеченості 
інвестиційних кредитів; непрозорість ринку капіталу; недовіра до 
банків з боку клієнтів; недосконалість законодавства; низька 
ліквідність вторинного ринку цінних паперів; недостатня кількість 
платоспроможних позичальників [1, с. 289]. 

Для подолання вищеперерахованих проблем необхідно: 
1)  підтримувати розвиток ринку банківських послуг, а саме 

інвестиційних послуг; 
2)  вивчати практику інвестиційних послуг на досвіді окремих 

банків і небанківських фінансових компаній в Україні; 
3)  сприяти розвитку послуги інвестиційного менеджменту, який 

є могутнім інструментом залучення ресурсів; 
4)  активізувати і стимулювати державну підтримку створення 

інвестиційних банків та інвестиційно-банківських інститутів в 
Україні; 

5)  об’єднати українські інвестиційні банки в консорціуми за 
участю зарубіжних банків, визнаних професіоналами у сфері 
інвестиційно-банківського бізнесу на міжнародному фінансовому 
ринку для успішнішого функціонування [2, с. 238]. 

Можна зробити висновок, що подальшим напрямом дослідження 
може стати розроблення процесу вдосконалення самого 
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механізму управління інвестиційною діяльністю банків у пост- 
кризовий період та визначення шляхів удосконалення діяльності 
держави в інвестиційному процесі. 
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