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Резюме 

Активність та ліквідність фондового ринку України в переважній мірі визначається саме 

інституційними інвесторами, оскільки приватні інвестиції займають незначну частку на 

вітчизняному фондовому ринку. Зокрема, це пояснюється тим, що інвестори – фізичні 

особи вкладають кошти у фінансові активи не напряму, а через інститути спільного 

інвестування. 

НРА «Рюрік», аналізуючи діяльність інституційних інвесторів, досліджувало статистичні 

дані щодо таких інвесторів, як фінансові та інвестиційні компанії, банки, страхові компанії, 

недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування. Проведене НРА «Рюрік» 

дослідження дозволило сформулювати такі висновки. Незважаючи на те, що від закінчення 

2010 року до моменту написання цього огляду минуло вже більше чотирьох місяців, на 

офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг статистична 

інформація по ринках фінансових послуг актуалізована лише станом на 01.01.2011 р. Тому, 

НРА «Рюрік» здійснило дослідження діяльності інституційних інвесторів на фондовому 

ринку України за 2010 рік. 

Фондовий ринок України за підсумками 2010 року продовжує залишатись банкоцентричним, 

що проявляється у найбільшій частці банків як у сукупних активах інституційних інвесторів 

(94,46%), так і у сукупній вартості здійснених інвестицій у цінні папери (понад 81,23%). При 

цьому відзначаємо зростання частки інвестицій у цінні папери  в структурі активів самої 

банківської системи, викликане, в першу чергу, значним накопиченням банками ліквідності 

протягом останніх років загалом та у 2010 році зокрема. 

Страхові компанії посідають другу позицію за розмірами активів та обсягами інвестицій у 

цінні папери. Так, страхові компанії інвестують у цінні папери близько 40% від загальної 

вартості активів, причому майже 39% активів складають акції вітчизняних компаній. Обсяги 

інвестування страховиків в інструменти фондового ринку протягом 2010 року зросли на 

1,2%. Тому говорити про збільшення активності страхових компаній як інституційних 

інвесторів на вітчизняному фондовому ринку, поки що, не доводиться. 

Недержавні пенсійні фонди інвестують в цінні папери 51,9% своїх активів, сформованих, 

головним чином, акціями українських емітентів (18,1%), облігаціями підприємств, 

емітентами яких є резиденти України (15,4%) та цінними паперами, дохід за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України (14,9%). Разом з тим, зважаючи на те, що рівень 

розвитку вітчизняного ринку недержавного пенсійного забезпечення є досить низьким, 

структура вкладень НПФ у цінні папери не має значного впливу на загальну структуру 

вкладень інституційних інвесторів. 

Аналітики НРА «Рюрік» констатують, що протягом 2010 року скорочення обсягів інвестицій у 

цінні папери з боку інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 

інвестиційних фондів). Так, якщо на початок 2010 року інвестиції ІСІ в цінні папери 

становили 79,2% їхніх активів, то станом на 01.01.2011 року вже 71,61%.  
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Розділ І. Загальні тенденції діяльності інституційних інвесторів на 

фондовому ринку України 

Аналіз економіко-історичних даних свідчить про істотне зростання ролі інституційних 

інвесторів, які зайняли домінуюче положення в сфері інвестиційної діяльності та 

накопиченні грошового капіталу. Крім того, існують якісні та кількісні підтвердження того, 

що сучасні соціально-економічні відносини не можуть ефективно розвиватися без участі 

цих інвесторів. 

Інституційний інвестор – кредитно-фінансовий інститут, що виступає в ролі власника 

акцій, організація, основною метою якої є інвестування власних коштів або коштів інших 

компаній, якими вона володіє як довірена особа. Це поняття охоплює пенсійні фонди, 

інститути спільного інвестування, фінансові та інвестиційні компанії, страхові компанії, 

банки (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Інституційні інвестори на фондовому ринку України 

Регуляторами ринків щоквартально здійснюється консолідація фінансових показників 

діяльності компаній фінансового сектору. Однак, разом з тим, на офіційних сторінках 

регуляторів у мережі Інтернет відсутня деталізація вкладень фінансових та інвестиційних 

компаній у цінні папери. У зв’язку з цим фактом, в процесі здійснення аналізу ролі 

інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку, НРА «Рюрік» не змогло 

накопичити достатній масив історичних статистичних даних щодо місця на фондовому 

ринку фінансових компаній, зосередившись на банках, страховиках, НПФ та ІСІ. 
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Нижче в табл. 1.1 наведено інформацію про динаміку активів інституційних інвесторів 

протягом І – ІV кварталів 2010 р. Як бачимо, по кожній з виділених груп інвесторів 

спостерігається тенденція до зростання активів, поряд із значним домінуванням 

банківського сектору. Так, станом на кінець 2010 року активи банків склали 

942,08 млрд. грн., що становить 94,45% від загальної суми по вказаних чотирьох групах 

інвесторів. 

Таблиця 1.1. Динаміка активів інституційних інвесторів на фондовому ринку України, млн. грн. 

Інституційні інвестори 1-й кв. 2010 2-й кв. 2010 3-й кв. 2010 4-й кв. 2010 

Банки 874 964,7 885 255,7 917 497,5 942 083,9 

Страховики 41 312,1 43 166,2 43 917,2 45 234,6 

Інститути спільного інвестування 7 189,2 7 027,8 8 837,5 8 890,4 

      Відкриті 304,7 248,8 243,4 286,1 

      Інтервальні 298,3 268,4 237,7 252,5 

      Закриті 6 586,2 6 510,5 8 356,4 8 351,8 

Недержавні пенсійні фонди 939,4 984,6 1 057,3 1144,3 

 

Нижче на рис. 1.2 показано динаміку вкладень у цінні папери. Як бачимо, банки 

демонструють випереджаючі темпи зростання вкладень у цінні папери порівняно з іншими 

інститутами фондового ринку. Так, на кінець 2010 року обсяги вкладень банків у цінні 

папери становили 83,28 млрд. грн., що на 45,36 млрд. грн., або в два рази більше, ніж на 

початок року. Аналітики НРА «Рюрік» вважають, що це пов’язано із загальною 

надліквідністю банківської системи та відсутністю протягом аналізованого періоду 

тенденції до збільшення кредитних портфелів. 

 

Рис. 1.2. Динаміка інвестицій у цінні папери інституційних інвесторів, млн. грн. 

При цьому обсяги інвестицій у цінні папери страховиків склали 13,14 млрд. грн., що на 

2,17 млрд. грн., або 19,78% більше, ніж на початок 2010 р. Обсяги вкладень у цінні папери 
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інститутів спільного інвестування становлять станом на 01.01.2011 р. 5,76 млрд. грн., що 

на 0,76 млрд. грн. більше, ніж на початок року. Обсяги вкладень у цінні папери 

недержавних пенсійних фондів становлять всього 558,12 млн. грн. 

 

Рис. 1.3. Розподіл інвестицій у цінні папери, здійснених інституційними інвесторами 
 

Рис. 1.3 унаочнює розподіл здійснених інвестицій у цінні папери в розрізі інституційних 

інвесторів станом на початок та на кінець 2010 року. 

Отже, на основі наведених статистичних даних, аналітичний департамент НРА «Рюрік» 

формує висновок, що фондовий ринок України є банкоцентричним, при чому частка банків 

в загальному обсязі інвестицій у цінні папери протягом 2010 року зросла із 70,3% до 81,6% 

серед виділених чотирьох груп інституційних інвесторів. На страховиків припадає 13,6% 

(20,1% на початок 2010 р.), на інститути спільного інвестування – 6,4% (9,5% на початок 

2010 р.), на недержавні пенсійні фонди – менше 1%. 
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Розділ ІІ. Банківські інвестиції у цінні папери 

За 2010 рік сукупні активи банківської системи України показали незначний приріст 

(+7,85%), зрісши із 873,45 млрд. грн. станом на 01.01.2010 р. до позначки у 

942,08 млрд. грн. станом на 01.01.2011 р. 

 

Рис. 2.1. Динаміка основних складових активів та сукупних активів банківської системи України, млрд. грн. 

На рис. 2.1 відображено динаміку основних складових активів та сукупних активів по 

банківській системі України за 2010 рік. 

 

Рис. 2.2. Динаміка інвестицій банків у цінні папери, тис. грн.  

На рис. 2.2 показано динаміку вкладень банків у цінні папери. Як бачимо, сукупний обсяг 

вкладень банками в цінні папери станом на 01.01.2011 р. складає 83,27 млрд. грн., що на 

45,37 млрд. грн., або в два рази, більше, ніж станом на 01.01.2010 року. При цьому 
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відбулось майже двократне збільшення частки цінних паперів у структурі активів – із 4,3% 

до 8,8% за аналогічний період. 

Найбільш стрімке зростання, у абсолютному вираженні, за підсумками 2010 року показали 

обсяги цінних паперів в портфелі банку на продаж, які на кінець 2010 р. становили 60,16 

млрд. грн. (приріст 34,20 млрд. грн., або +131,74%). У відносному вираженні найбільші 

темпи приросту показали обсяги торгових цінних паперів – приріст +173,12% (або 4,83 

млрд. грн.). Цінні папери в портфелі банків до погашення станом на 01.01.2011 р. склали 

13,92 млрд. грн., що на 6,04 млрд. грн. (або на 76,65%) більше, ніж станом на 

01.01.2010 р. Обсяги інвестиції в асоційовані та дочірні компанії не зазнали значних змін і 

склали на кінець аналізованого періоду 1,57 млрд. грн. 

На рис. 2.3 показано розподіл інвестицій банків у розрізі груп цінних паперів станом на 

початок 2010 та на початок 2011 років. 

 

Рис. 2.3. Структура інвестицій банків у цінні папери 

Статистичні дані дозволяють ствер-джувати, що цінні папери в портфелі банків на продаж 

продовжують домі-нувавти у структурі загальних інвестицій в цінні папери. Так, якщо на 

початок 2010 р. їхня частка становила 2,97% в загальній сукупності активів банків, то на 

кінець аналізованого періоду вона збіль-шилась до 6,39%. На другому місці за обсягами 

інвестицій цінні папери в портфелі до погашення – 0,9% на початок 2010 р. та 1,48% на 

кінець 2010 р. відповідно. Третю та четверту позиції займають торгові цінні папери та 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відповідно. 
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Розділ ІІІ. Інвестиції страхових компаній у цінні папери 

Відповідно до даних Держаної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, станом на 

01.01.2011 р. обсяг загальних активів страхових компаній становив 45 234,6 млн. грн., що 

на 7,8% більше у порівнянні з відповідним показником 2010 року. Разом з тим, величина 

активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», збільшилась на 16,9% (до 

27 695,0 млн. грн.). Обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових 

резервів, станом на 01.01.11 р. становив 27 695,0 млн. грн. (на 4 004,1 млн. грн. більше, 

ніж на відповідну дату 2010 року), які лише у розмірі 11 541,8 млн. грн., використано з 

метою представлення коштів страхових резервів. 

Незважаючи на це, як зазначають аналітики НРА «Рюрік», основною проблемою для 

страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення 

ефективної політики інвестування коштів. 

Структура активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України «Про 

страхування» для представлення страхових резервів, станом на 01.01.11 р. у порівнянні з 

показниками станом на 01.01.10 р. мала такі зміни: 

- на 1 384,0 млн. грн. (або на 14,5%) збільшився обсяг активів інвестованих в акції і 

становив 10 905,8 млн. грн. (або 39,4% від загального обсягу активів); 

- на 653,9 млн. грн. (або на 75,2%%) збільшився обсяг активів сформованих за рахунок 

цінних паперів, що емітуються державою, і становив 1 523,4 млн. грн. (або 5,5% від 

загального обсягу активів); 

- на 538,2 млн. грн. (або на 9,1%) збільшився обсяг активів сформованих за рахунок 

банківських вкладів (депозити) і становив 6 464,6 млн. грн. (або 23,3% від загального 

обсягу активів); 

- на 872,4 млн. грн. (або на 28,4%) збільшився обсяг активів сформованих правами 

вимогами до перестраховиків і становив 3 940,1 млн. грн. (або 14,2% від загального 

обсягу активів). 

У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя 

станом на 01.01.11 р. у порівнянні з інформацією станом на 01.01.10 р. відбулись такі 

зміни: 

- на 67,2 млн. грн. (або на 4,7%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 

1 375,8 млн. грн. (або 11,9% від загального обсягу активів, якими представлені технічні 

резерви та резерви зі страхування життя); 
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- на 547,8 млн. грн. (або на 79,6%) збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що 

емітуються державою, і становив 1 235,6 млн. грн. (або 10,7% від загального обсягу 

активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя); 

- на 583,3 млн. грн. (або на 16,5%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах 

(депозитах) і становив 4 119,1 млн. грн. (або 35,7% від загального обсягу активів, якими 

представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя); 

- на 623,8 млн. грн. (або на 30,8%) збільшився обсяг коштів, сформованих як права вимоги 

до перестраховиків, і становив 2 651,2 млн. грн. (або 23,0% від загального обсягу активів, 

якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя). 

На рис. 3.1 відображена структура загальних активів, дозволених для представлення 

коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України «Про страхування») станом на 

01.01.2011 р. 

 

Рис. 3.1. Структура активів  (ст. 31 Закону України «Про страхування») станом на 01.01.11 р. 

У структурі активів, якими представлені технічні резерви станом на 01.01.11 р. у 

порівнянні із показниками станом на 01.01.10 р., відбулись такі зміни: 

- на 51,3 млн. грн. (або на 4,0%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 

1 246,6 млн. грн. (або 13,4% від загального обсягу активів, якими представлені технічні 

резерви); 

- на 395,3 млн. грн. збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються 

державою, і становив 593,2 млн. грн. (або 6,4% від загального обсягу активів, якими 

представлені технічні резерви); 
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- на 647,9 млн. грн. (або на 34,1%) збільшився обсяг коштів, представлених як права 

вимоги до перестраховиків, і становив 2 549,9 млн. грн. (або 27,3% від загального обсягу 

активів, якими представлені технічні резерви). 

На рис. 3.2 зображена структура активів, якими представлено кошти страхових резервів 

станом на 01.01.2011 р. 

 

Рис. 3.2. Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів, станом на 01.01.2011 р. 

У структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя, станом на 

01.01.11 р. у порівнянні з показниками станом на 01.01.10 р. відбулись такі зміни: 

- на 152,5 млн. грн. (або на 31,1%) збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що 

емітуються державою, і становив 642,4 млн. грн. (або 29,1% від загального обсягу активів, 

якими представлені резерви зі страхування життя); 

- на 205,1 млн. грн. (або на 27,5%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах 

(депозитах) і становив 950,8 млн. грн. (або 43,1% від загального обсягу активів, якими 

представлені резерви зі страхування життя), у тому числі на 147,7 млн. грн. (або на 41,4%) 

збільшився обсяг коштів в іноземній валюті і становив 504,6 млн. грн. (або 22,9% від 

загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя); 

- на 67,3 млн. грн. (або на 95,5%) збільшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках 

і становив 137,8 млн. грн. (або 6,2% від загального обсягу активів, якими представлені 

резерви зі страхування життя). 

В табл. 2 наведена загальна структура активів, а також абсолютні та відносні значення 

обсягів інвестицій у цінні папери страховими компаніями станом на 01.01.2010 р. та 

01.01.2011 р. 
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Таблиця 3.1. Активи страхових компаній 

 Активи страховиків 

млн. грн. % 

на 01.01.10 на 01.01.11 на 01.01.10 на 01.01.11 

Загальні активи по балансу 41 970,1 45 234,6 Х Х 

Активи, визначені ст.31 Закону України 
«Про страхування», у тому числі: 

 
23 690,9 

 
27 695,0 

 
100,0% 

 
100,0% 

     грошові кошти на поточних рахунках 1 526,8 1 770,2 6,4% 6,4% 

      у тому числі в іноземній валюті 212,8 402,8 0,9% 1,5% 

     банківські вклади (депозити) 5 926,4 6 464,6 25,0% 23,3% 

      у тому числі в іноземній валюті 1 707,9 1 819,2 7,2% 6,6% 

     банківські метали 105,3 79,3 0,4% 0,3% 

     нерухоме майно 1 997,8 2 182,6 8,4% 7,9% 

     акції 9 521,8 10 905,8 40,2% 39,4% 

     облігації 556,5 652,7 2,3% 2,4% 

     іпотечні сертифікати 20,7 66,7 0,1% 0,2% 

     цінні папери, що емітуються державою 869,5 1 523,4 3,7% 5,5% 

   Цінні папери (всього) 10 968,5 13 148,6 46,3% 47,5% 

 
Статистичні показники дозволяють стверджувати, що інвестиції у цінні папери займали 

значну вагу в структурі активів страхових компаній як на початок, так і на кінець 

аналізованого періоду із рівномірною тенденцією до зростання. Основою до збільшення 

частки цінних паперів у активах страховиків стали інвестиції в цінні папери, що емітуються 

державою, частка яких зросла у 2010 році із 3,7% до 5,5%. Аналітичний департамент 

НРА «Рюрік» зазначає, що дана тенденція зумовлена, в першу чергу, нижчим рівнем 

ризику який притаманний державним цінним паперам та зростанням загальної відсоткової 

дохідності зазначених цінних паперів у 2010 році в результаті значного розміщення ПДВ-

облігацій із підвищеним рівнем дохідності до погашення. 

Аналітики НРА «Рюрік» звертають увагу на те, що страхові компанії посідають друге місце 

у ренкінгу інституційних інвесторів, які здійснюють інвестиції у цінні папери, поступаючись 

лише банківським установам. Обсяг цінних паперів у активах страховиків менший за обсяг 

банківських інвестицій у цінні папери у 6,36 разу. 
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Розділ IV. Інвестиції недержавних пенсійних фондів у цінні папери 

Відповідно до статистичних показників наведених Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг, загальний обсяг активів сформованих пенсійними фондами 

станом на 01.01.11 р. становив  1 144,3 млн. грн. Всього за 2010 рік активи НПФ зросли на 

33,4% (на 286,4 млн. грн.). Чиста вартість активів НПФ протягом 2010 року збільшилася з 

854,7 до 1 140,6 млн. грн., або на 33,5%. 

 

Рис. 4.1. Динаміка основних показників системи НПЗ за 2009 – 2010 рр. 

Поквартальна динаміка загального обсягу активів НПФ за 2009–2010 рр. з темпами 

приросту наведена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Динаміка загальних активів НПФ у 2009 - 2010 рр. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що розмір загальних активів НПФ, в цілому, 

збільшився протягом 2009 – 2010 рр. Проте темпи приросту загальних пенсійних активів 

протягом 2010 року відрізнялись у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Так, якщо 
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протягом 2009 року після зростання темпу приросту загальних активів НПФ у II кварталі 

(11,1%) до кінця року спостерігалося уповільнення зростання пенсійних активів. Це було 

пов’язано передусім із скороченням або тимчасовим припиненням окремими вкладниками 

НПФ сплати внесків на користь своїх учасників, спричинене нестабільною економічною 

ситуацією, а також зростанням розміру пенсійних виплат (зокрема одноразових). Але вже 

станом на кінець І кварталу 2010 року приріст загальних активів НПФ становив 9,5% 

(станом на кінець IV кварталу 2009 року – 7,4%). Після зменшення протягом ІІ кварталу 

2010 року темпу приросту пенсійних активів до 4,8%, до кінця 2010 року спостерігалася 

тенденція до поступового зростання темпів приросту загальних активів НПФ. 

Зменшення в період фінансово-економічної кризи обсягів виробництва основних видів 

промислової продукції та послуг значно погіршили умови інвестиційної діяльності, у тому 

числі недержавних пенсійних фондів, що негативно вплинуло на рівень дохідності 

пенсійних активів. На сьогодні актуальною проблемою для недержавних пенсійних фондів 

є забезпечення дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції. 

За результатами 2010 року, переважними напрямами інвестування пенсійних активів є 

депозити в банках (34,7% інвестованих активів), акції українських емітентів (18,1%), 

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (15,4%), цінні папери, дохід за 

якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (14,9%) (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Структура активів НПФ станом на 01.01.2011 р. 

Аналізуючи вищезазначені данні можна стверджувати, що за аналізований період у 

структурі активів недержавних пенсійних фондів відбулись наступні зміни: 

- 34,7% або 396,8 млн. грн. загальної вартості активів НПФ розміщено на банківських 

депозитах (станом на кінець 2009 року – 40%, або 343 млн. грн., відповідно); 
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- частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, в 

абсолютному виразі у консолідованому портфелі НПФ збільшилась – з 141 млн. грн. у 

2009 році до 170,4 млн. грн. у 2010 році, проте, у відносному виразі зменшилась - з 16,4% 

до 14,9% відповідно; 

- частка корпоративних облігацій у консолідованому портфелі в абсолютному виразі 

збільшилась у порівнянні з 2009 роком з 162,4 млн. грн. до 175,7 млн. грн., а у відносному 

виразі зменшилась з 18,9% до 15,4% відповідно; 

- у 2010 році у порівнянні з 2009 роком в консолідованому портфелі НПФ зросла частка 

акцій українських емітентів з 8,8% до 18,1% (або з 75,9 млн. грн. до 206,9 млн. грн. 

відповідно; 

- дещо зменшилися в загальній вартості активів НПФ частки активів, інвестованих у цінні 

паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими радами відповідно до законодавства (з 0,8% станом на кінець 2009 року до 

0,4% станом на кінець 2010 року), у банківські метали (з 3,7% станом на кінець 2009 року 

до 2,8% станом на кінець 2010 року); 

- станом на кінець 2010 року у консолідованому інвестиційному портфелі НПФ відсутні 

іпотечні цінні папери (станом на кінець 2009 року їх частка становила 0,05%); 

- дещо зросла частка активів, інвестованих у об’єкти нерухомості (з 2,1% станом на кінець 

2009 року до 5,6% станом на кінець 2010 року) та у інші активи, не заборонені 

законодавством України (з 6,3% станом на кінець 2009 року до 5% станом на кінець 2010 

року); 

- обсяг коштів на поточному рахунку станом на кінець 2010 року становив 3,1 % (станом на 

кінець 2009 – 2,8%). 

Доцільно звернути увагу на наступне: загальна вартість доходу, отриманого від 

інвестування пенсійних активів, станом на 01.01.11 р. склала 433 млн. грн., або 46,8% від 

суми залучених внесків, збільшившись протягом 2010 року на 196,3 млн. грн., або на 

82,9%. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що суттєвим фактором, який стримує зростання 

інвестиційного доходу НПФ, є незначний обсяг залучених пенсійних внесків для 

забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові 

інструменти, саме тому, середня дохідність активів недержавних пенсійних фондів від 

інвестування у 2010 році була на рівні 17,2% річних при «офіційній» інфляції на рівні 9,1% 

річних. Серед НПФ, до яких розпочато сплату пенсійних внесків, 50 НПФ (на які припадає 
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78,1% учасників та 97% загальних активів НПФ) забезпечили дохідність вищу за рівень 

інфляції, 14 – нижчу за рівень інфляції, діяльність 2 НПФ виявилась збитковою. 

Отже, підсумовуючи вищенаведені дані та висновки, аналітики НРА «Рюрік» зазначають, 

що до запровадження другого рівня недержавного пенсійного забезпечення та досягнення 

значних зрушень у процесі реалізації стратегії реформування пенсійної системи України, 

інвестиції недержавних пенсійних фондів не відіграватимуть суттєвого значення для 

фондового ринку, саме через низьку загальну капіталізацію фондів. 

В загальному ренкінгу інституційних інвесторів на фондодовому ринку, за обсягами 

інвестицій у цінні папери, недержавні пенсійні фонди посідають останнє місце із рівнем 

558,1 млн. грн. станом на 01.01.2011 р., що у майже 150 разів менше, ніж інвестиції 

банківських установ (83,27 млрд. грн.) на аналогічну дату та у 24 рази менше за обсяги 

інвестицій страховиків станом на початок 2011 року (13,15 млрд. грн.). 
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Розділ V. Інвестиції інститутів спільного інвестування в цінні папери 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, сукупна вартість активів інститутів 

спільного інвестування відкритого, інтервального та закритого типів (невенчурних) станом 

на 01.01.2011 р. дорівнювала 8 890,41 млн. грн. 

При цьому, відкриті фонди, що найбільше постраждали під час провалу у 2-му кварталі 

2010 року і показали збитки за його результатами (-2,17%, -5,4 млн. грн.) у 3-му, в умовах 

активізації фондового ринку та різкого росту індексів, та у 4 кварталі показали найкращу 

динаміку серед усіх ІСІ (+17,52%, +42,64 млн. грн.). Це значною мірою зумовлено 

масивним чистим притоком коштів у листопаді (+43,55 млн. грн.), забезпеченим практично 

одним фондом. У грудні, навпаки, зафіксовано чистий відтік із відкритих ІСІ 

(12,38 млн. грн.) – також, головним чином, за рахунок відтоку з одного фонду. 

Аналітики НРА «Рюрік» також зазначають, що додатковим фактором, який сприяв 

збільшенню сукупної ВЧА відкритих ІСІ, був вихід на ринок 2-х фондів у 2010 році із 

сумарним розміром активів близько 2,5 млн. грн. Вартість активів усіх відкритих ІСІ станом 

на 01.01.2011 р. склала 286,07 млн. грн., з початку року збільшившись на 18,84%, або на 

45,35 млн. грн. 

Поряд із відкритими фондами, інтервальні фонди в кінці 2010 року також показали 

позитивну динаміку (+6,23%, +14,03 млн. грн. за 4 квартал), проте навіть такі результати 

не перекрили втрати попереднього кварталу (-11,43%, -30,68 млн. грн.). У той же час, 

завдяки цим змінам загальна картина за 2010 рік для сегмента інтервальних ІСІ дещо 

покращилася – вартість активів фондів з початку року зменшилася лише на 2,22 млн. грн. 

(-0,87%) до 252,53 млн. грн. станом на 01.01.2011 р. 

 

Рис. 5.1. Динаміка вартості активів невенчурних ІСІ за 2010 рік 
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Щодо закритих невенчурних фондів, то вони зазнали незначних втрат 

(-0,05%, -4,56 млн. грн.) після активного розширення у 3-му кварталі (+28,35%). 

Накопичений приріст активів з початку 2010 року склав +38,09% (2 303,64 млн. грн.), а 

загальна вартість активів сегменту станом на 01.01.2011 р. склала  8 351,82 млн. грн. 

Венчурні ІСІ на початок 2011 року акумулювали 96 976,17 млн. грн., зробивши основний 

внесок у зростання сукупних активів ринку ІСІ. Загальну динаміку вартості активів 

інститутів спільного інвестування у 2010 році відображено на рис. 5.1. 

Як зазначають аналітики НРА «Рюрік», стрімка висхідна динаміка активів відкритих ІСІ, 

наприкінці 2010 року, у порівнянні з динамікою інших типів ІСІ, спричинила розширення 

їхньої частки у сукупній вартості активів невенчурних фондів станом на 01.01.2011 р. із 

2,75% до 3,22%. 

Інтервальні фонди також зазнали позитивних змін своєї позиції на ринку невенчурних ІСІ: 

станом на 01.01.2011 р. вони охоплювали 2,84% сукупних активів. 

Частка закритих ІСІ у структурі активів невенчурних фондів за 2010 рік скоротилася з 

96,56% на початок до 93,94% на кінець аналізованого періоду, на тлі порівняно слабкої 

динаміки вартості активів цього сектору, а у співвідношенні до загальних активів усіх ІСІ – 

до 7,89%. 

Завдяки поступовому прискоренню росту активів, позиція венчурних фондів за часткою 

ринку ІСІ на 01.01.2011 року дещо зросла – до 91,60% (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Розподіл вартості активів ІСІ станом на 01.01.2011 р. 
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ВЧА (+5,38%) виявився меншим за зростання вартості активів. Вартість чистих активів 

інтервальних фондів на 01.01.2011 р. склала 245,22 млн. грн. 
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За даними УАІБ, відкриті ІСІ показали станом на 01.01.2011 р. сукупну вартість чистих 

активів на рівні 281,35 млн. грн. Закриті невенчурні ІСІ показали відчутну різницю у 

динаміці вартості активів та вартості чистих активів: у той час як активи несуттєво 

скоротилися, чисті активи додали 13,01%, тобто зростання останніх відбулося виключно 

за рахунок зменшення зобов’язань фондів. Як наслідок, сукупний приріст вартості чистих 

активів невенчурних ІСІ склав +12,97% і практично у 22 рази перевищив зростання 

вартості активів цих фондів. 

Загалом, завдяки позитивним результатам усіх невенчурних ІСІ у 1-му та 4-му кварталах, 

а також закритих – у 3-му, за 2010 рік чисті активи невенчурних фондів суттєво зросли 

(+40,88%). 

Традиційно, динаміка розподілу вартості чистих активів ІСІ між типами фондів незначно 

відрізнялася від розподілу загальних активів. Так, частка відкритих фондів станом на 

01.01.2011 р. дещо зросла – до 3,39%, однак інтервальних, незважаючи на фактичне 

зростання вартості чистих активів, – скоротилася до 2,95% вартості чистих активів 

невенчурних ІСІ. Це пояснюється тим, що зміни вартості чистих активів відкритих і 

закритих неченчурних фондів порівняно зі змінами їхньої вартості активів були кращими, 

на відміну від інтервальних ІСІ. 

Закриті фонди, на тлі практично однакового приросту їхньої вартості чистих активів та 

вартості чистих активів невенчурного сегмента ринку, зосередили станом на 01.01.2011 р. 

частку ринку в розмірі 93,66%. У структурі чистих активів усіх ІСІ разом ці фонди показали 

питому вагу ринку у розмірі 8,21%. 

Лідерство за масштабами вартості чистих активів утримують венчурні фонди, незважаючи 

на те, що їхня частка продовжувала зменшуватися протягом другого півріччя із 91,66% до 

91.24% (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Розподіл вартості чистих активів ІСІ за типами фондів станом на 01.01.2011 р. 
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Стосовно структури активів інвестиційних фондів за видами інструментів та напрямками 

інвестицій по результатам 2010 року можна зазначити наступне. 

Станом на 01.01.2011 р. частка цінних паперів у агрегованому портфелі невенчурних ІСІ 

зросла до 71,61%. Зокрема, вкладення в акції збільшилася до 55,34%, в ОВДП до 3,26%, в 

інші цінні папери до 5,89% (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Структура активів невенчурних ІСІ за видами інвестицій станом на 01.01.2011 р. 
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Щодо інших видів активів ситуація протягом 2010 року загалом майже не змінилася. 
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- грошові коштів та банківські депозити – 27,41%; 

- облігацій внутрішніх державних позик – 13,09%; 

- облігацій підприємств – 8,87%; 
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- облігацій місцевих позик – 5,20%. 

Інших цінних паперів в активах відкритих ІСІ, традиційно, не було (рис.5.5). 

 

Рис. 5.5. Структура активів відкритих ІСІ за видами інвестицій станом на 01.01.2011 р. 
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- облігації місцевих позик – 0,69%. 

Таким чином, у 2010 році інтервальні фонди, на противагу відкритим, зменшили 

ліквідність своїх активів при збільшенні вкладень у цінні папери (рис.5.6). 

 

Рис. 5.6. Структура активів інтервальних ІСІ за видами інвестицій станом на 01.01.2011 р. 
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Станом на 01.01.2011 р. найбільшу питому вагу в структурі інвестиційного портфеля 

закритих ІСІ зайняли такі види інвестицій (рис.5.7): 

- акції – 56,04%; 

-  «інші» активи (здебільшого, корпоративні права в інших, крім цінних паперах, формах) – 
21,08%; 

- облігації підприємств – 6,32%; 

-  «інші» цінні папери – 6,28%; 

- облігації внутрішніх державних позик – 2,87%. 

Зміни у структурі інвестицій агрегованого портфеля закритих ІСІ у другій половині 2010 

року засвідчили тенденцію, зворотну властивій початку року, а саме: збільшення частки 

вкладень в акції за рахунок корпоративних прав («інших активів») та корпоративних 

боргових цінних паперів. 

 

Рис. 5.7. Структура активів закритих ІСІ за видами інвестицій станом на 01.01.2011 р. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» констатує: порівняння динаміки структури активів 

невенчурних ІСІ за аналізований період з попередніми періодами дозволяє стверджувати, 

що позиції інтервальних та закритих невенчурних ІСІ у цінних паперах, зокрема, в акціях, 

значно зміцнилися, а відкритих, навпаки, ослабли. Проте останнє, головним чином, 

пов’язано з розширенням одного відкритого фонду, який залучив значні додаткові внески, 

однак до кінця року не інвестував їх у цінні папери. 

Відповідно до квартальних звітів венчурних ІСІ, за даними Української асоціації 

інвестиційного бізнесу, станом на 01.01.2011 р. найбільшою складовою зведеного 

портфеля та єдиною, що помітно збільшилася у 2010 році, були «інші» активи (59,64%), 

що охоплюють корпоративні права не у формі цінних паперів, позики підприємствам, у 

яких венчурні ІСІ мають частку в капіталі, а також дебіторська заборгованість. 
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Другою за обсягом групою в агрегованих активах венчурних фондів були цінні папери 

(35,28%), у тому числі «інші» (15,76%), що включають, зокрема, векселі, заставні, опціони 

та інше. 

Акції та корпоративні облігації на початок 2011 року також залишалися вагомими 

складовими агрегованого портфелю даних ІСІ (відповідно 10,28% та 9,22%) (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8. Структура активів венчурних ІСІ станом на 01.01.2011 р. 

Як зазначають аналітики НРА «Рюрік», на тлі активного нарощення «інших» активів та 

поміркованої динаміки вкладень в інші інструменти, частки більшості з них у структурі 

активів венчурних фондів дещо зменшилися. 

Станом на 01.01.2011 р. найбільшу питому вагу в структурі інвестиційного портфеля 

закритих ІСІ зайняли такі види інвестицій: 

- «інші» активи – 59,64%; 

- «інші цінні папери» – 15,76%; 

- акції – 10,28%; 

- облігації підприємств – 9,22%; 

- нерухомість – 2,23%. 

Найпопулярнішими цінними паперами за наявністю в активах ІСІ у 2010 році, за даними 

УАІБ, лишалися заставні цінні папери та векселі (через домінування венчурних фондів за 

кількістю та обсягом активів), державні облігації та українські акції першого рівня лістингу. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене можна стверджувати, що інститути спільного 

інвестування є одними із ключових учасників фондового ринку України, насамперед у 

зв’язку із активною інвестиційною діяльністю, що виражається у показниках кількості 

операцій із цінними паперами, проте, в більшості ще не розкрили власний потенціал 

інвестиційної спроможності, оскільки обсяги вартості чистих активів невенчурних фондів 
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станом на початок 2011 року продовжують залишатися на досить низькому рівні. Саме 

тому, інститути спільного інвестування посідають третє місце в ренкінгу інституційних 

інвесторів, показуючи рівень інвестицій в обсязі 5,76 млрд. грн., що у 14,5 рази менше, ніж 

обсяги інвестицій банківських установ та у 2,3 рази менше за обсяги інвестицій у цінні 

папери з боку страхових компаній. 
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