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1.4. Charakterystyka 

procesu włączenia zasobów 

finansowych poprzez 

złożenie pierwszej oferty 

publicznej 

1.4. Характеристика 

процесу залучення 

фінансових ресурсів 

шляхом первинного 

публічного розміщення 

акцій 

 

В Україні практика первинного публічного розміщення 

акцій була впроваджена лише на початку 2000-х років, проте, 

внаслідок нерозвиненості фондового ринку, вітчизняні 

підприємства-емітенти не мали реальної можливості 

залучення фінансових ресурсів на внутрішньому фондовому 

ринку. Вони змушені були звертатися до міжнародних 

фондових ринків.  

Якщо компанія вперше розміщує свої цінні папери, то 

процедура називається Іnіtіal Publіc Offerіng (ІPO) – первинна 

публічна пропозиція. Коли випуск цінних паперів 

відбувається одночасно з процесом розміщення і увесь 

залучений капітал надходить на баланс компанії, то таке 

розміщення називають первинним публічним розміщенням – 

Prіmary Publіc Offerіng (РРО). 

Термін ІPO також трактується як процес розміщення 

звичайних або привілейованих акцій на відкритому 

біржовому ринку, впроваджуваний компанією вперше, з 

метою залучення додаткових інвестицій в акціонерний 

капітал компанії [11, с. 17]. При цьому відбувається зміна 

організаційно-правового статусу компанії, і вона із приватної 

компанії закритого типу перетворюється у відкриту й 

публічну. Учасниками цього процесу є емітенти, інвестори, 

посередники й фондова біржа.  

В Україні поняття ІPO має більше широке значення, ніж 

на Заході, і в нього часто включають не лише первинні, але й 
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взагалі будь-які розміщення акцій на біржі, наприклад: 

-  приватне розміщення серед вузького кола заздалегідь 

відібраних інвесторів з одержанням лістингу на біржі 

(placіng, prіvate offerіng); 

-  розміщення компанією, чиї акції вже виставлені на 

біржі, додаткового випуску акцій на відкритому ринку – так 

зване дорозміщення або вторинне публічне розміщення 

(follow-on); 

-  публічний продаж великого пакета діючих акціонерів 

– secondary publіc offerіng (SPO); 

-  прямі публічні розміщення від емітента (і силами 

емітента) прямо первинним інвесторам, минаючи 

організований ринок – dіrect publіc offerіng (DPO). 

Усі ці види розміщення акцій називають одним 

поняттям ІРО через головну об’єднувальну рису – 

розповсюдження акцій серед широкого кола інвесторів, яке 

відбувається публічно.  

Сьогодні фондовий ринок України знаходиться на стадії 

становлення – засновано Українську фондову біржу (УФБ), 

Київську міжнародну фондову біржу (КМФБ), 

Придніпровську фондову біржу (ПФБ), Українську 

міжбанківську фондову біржу (УМФБ) та ін.  

До проблем становлення ринку ІPO в Україні можна 

віднести:  

-  низьку конкурентоспроможність фондового ринку 

України;  

-  недосконалість податкового стимулювання розвитку 

ринку; 

-  нерозвинене корпоративне управління ринком; 

-  недостатню розбудову інфраструктури фондового 

ринку; 

-  недосконалість законодавства України тощо.  
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Таким чином, ефективне ІPO для вітчизняних 

підприємств-емітентів можливе лише на міжнародних 

фондових біржах. При цьому більшість таких бірж 

призначені для підприємств, які досягли високого рівня 

корпоративного управління, інформаційної прозорості та 

стійкого фінансового зростання. 

Умова виходу вітчизняних підприємств-емітентів на 

міжнародний фондовий ринок потребує врахування знаної 

вітчизняної специфіки цього процесу, здійснення якої 

передбачає: визначення доцільності процесу; критичного 

аналізу фінансово-господарського стану, корпоративної 

організаційної структури управління, інформаційної 

прозорості підприємства-емітента; планування та реалізації 

комплексу необхідних формальних процедур, у т. ч. з 

реорганізації підприємства-емітента та підготовки його до 

розміщення акцій на обраному торговельному майданчику. 

Специфіка ІPO, як характеристика особливостей, що 

відрізняють окреслений процес від ряду інших, може бути 

конкретизована через аналіз його переваг та недоліків. 

Перевагами первинного публічного розміщення цінних 

паперів для вітчизняних компаній-емітентів є:  

1)  залучення довгострокових інвестицій на 

міжнародних ринках з високою капіталізацією;  

2)  збереження фінансової незалежності;  

3)  можливість об’єктивної оцінки ринкової вартості та 

підвищення капіталізації;  

4)  зниження історичної та очікуваної волатильності;  

5)  підвищення кредитного рейтингу;  

6)  перекладення з національної у міжнародну площину 

адміністративних, політичних та інших ризиків, що посилює 

економічну безпеку емітента.  
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Разом з тим, у вітчизняній практиці ІPO має ряд 

недоліків, зокрема:  

1.  Розміщення акцій на міжнародній фондовій біржі 

потребує значних витрат, зокрема [51; 62]:  

-  вступні та лістингові внески, розмір яких залежить від 

обраного рівня котирувального листа;  

-  витрати на доведення стану звітності до чинних вимог 

фондової біржі;  

-  гонорари консультантів, депозитарію та інших 

залучених учасників;  

-  витрати на отримання від НБУ індивідуальної ліцензії 

на інвестування за кордон;  

-  рекламні та інші витрати;  

-  комісійні за первинне публічне розміщення акцій 

тощо. 

2.  Вимоги до публічності інформації про діяльність 

підприємства неминуче роблять її доступною для 

конкурентів. Це інтегрує ризики втрати ринкових позицій, 

рейдерських захоплень та ін.  

3.  Вимоги міжнародних фондових бірж, у т. ч. до 

капіталізації компанії, обмежують можливості публічного 

розміщення акцій для дрібних суб’єктів економічної 

діяльності та створюють труднощі при виборі торговельного 

майданчику.  

Розглянемо особливості первинного публічного 

розміщення акцій на деяких закордонних фондових ринках та 

можливості для українських емітентів. За підсумком останніх 

трьох років найбільш популярними майданчиками 

українських компаній були 3 фондові ринки – Варшавська 

фондова біржа (WSE), Лондонська фондова біржа (LSE) та 

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE Euronext).  
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Варшавська фондова біржа надає можливості для 

розвитку підприємств-емітентів, що знаходяться на різних 

етапах розвитку. Проте Іnіtіal Publіc Offerіng доступне 

виключно високорозвиненим економічним суб’єктам із 

рівнем капіталізації понад 5 млн євро. Для дрібних 

підприємств-емітентів (за умови, що вони є представниками 

інноваційних секторів економіки та динамічно розвиваються) 

можлива лише публічна пропозиція акцій вузькому колу 

інвесторів – у рамках спеціалізованого майданчику New 

Connect. Первинне розміщення акцій ІPO протягом 2010-

2012 рр. на WSE здійснили 9 компаній. Всього учасників з 

України – 12 компаній.  

Вихід на Нью-Йоркську фондову біржу можуть 

здійснити компанії з рівнем капіталізації понад 150 млн дол. 

Серед українських компаній первинне розміщення акцій ІPO 

здійснила у 2010 році AgroGeneratіon. Нью-Йоркська 

фондова біржа, загальна капіталізація компаній якої у 2012 

році склала понад 13 млрд дол. США: 

-  пропонує зареєстрованим компаніям всебічний доступ 

до найбільшого в світі запасу капіталу;  

-  на думку багатьох аналітиків, надає виключно вигідні 

переваги щодо брендингування тощо; 

-  надає компанії надзвичайний доступ до роздрібних 

інвесторів;  

-  дає можливість акціям компанії поставати в якості 

платіжного засобу еквівалентного доларам США (коли 

іноземна компанія розміщує свої активи на NYSE, вона 

отримує можливість купувати американські компанії у формі 

угоди про операцію з акціями, тобто, вона може 

запропонувати свої акції замість грошей в обмін на акції 

компанії, яку вона має намір придбати); 
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-  надає можливість компанії запропонувати своїм 

працівникам систему оплати праці американського зразка; 

-  пропонує податкові переваги американським 

інвесторам компанії; 

-  відображає безумовну прихильність компанії до 

якісних стандартів корпоративного управління; а також 

максимально збільшує ринкову оцінку компанії [28]. 

Лондонська фондова біржа є одним з найбільших 

фондових майданчиків у світі. У 2015 році загальна ринкова 

капіталізація компаній, акції яких котируються на LSE, 

склала $6,4 млрд. Первинне публічне розміщення акцій ІPO 

на LSE здійснили 15 українських компаній. 

На Лондонській фондовій біржі є різні ринки і вони 

регулюються по-різному. Основний ринок регулюється 

спеціальним державним органом – UKLA (Unіted Kіngdom 

Lіstіng Authorіtіes – Адміністрація Великої Британії з 

лістингу) – і ділиться на два сегменти – стандартний та 

преміальний. Преміальний більш жорстко регулюється, до 

його учасників пред’являються підвищені вимоги щодо 

розкриття інформації [30]. 

Стандартний сегмент в цілому відповідає європейським 

нормам. Компанії, акції яких котируються в стандартному 

сегменті ринку, здають фінансову звітність кожні півроку. 

Емітенти, акції яких відносяться до преміум сегменту, 

повинні звітувати раз у квартал. Крім основного майданчика, 

є ще AІM (Alternatіve Іnvestment Market), де розміщують свої 

акції дрібні та зростаючі компанії. Його повністю регулює 

LSE. Для здійснення регуляторних функцій на цьому 

майданчику є спеціальні компанії – призначені консультанти. 

Вони спеціалізуються на корпоративних фінансах і 

допомагають емітенту підготуватися до розміщення, а також 

контролюють його дії на біржі під час перебування на ринку 
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[30]. Компанії, які перебувають у лістингу в LSE, 

розкривають інформацію у відповідності з міжнародними 

стандартами. Їх звітність в обов’язковому порядку 

перевіряється провідними аудиторськими компаніями. 

Отже, дослідивши особливості первинного публічного 

розміщення акцій українськими емітентами на провідних 

біржах світу, можна зробити висновок, що дана діяльність 

доступна лише для великого бізнесу. При цьому важливим 

фактором ефективного первинного публічного розміщення 

акцій вітчизняними компаніями також є залежність від 

зацікавленості потенційних інвесторів, яка полягає у вимозі 

отримання максимального прибутку за мінімального ризику 

у майбутньому та об’єктивного врахування переваг і 

недоліків цього процесу. 

 

1.5. Aktualne problemy w 

kształtowaniu finansowo – 

ekonomicznego systemu 

bezpieczeństwa banków 

1.5. Актуальні проблеми 

формування системи 

фінансово-економічної 

безпеки банків 

 

З розвитком банківських технологій, упровадженням 

нових продуктів та послуг, все більшої актуальності набуває 

розробка систем захисту банківських операцій від можливих 

ризиків. Поширення хакерських атак на банківські установи 

та рахунки клієнтів банків, махінації з пластиковими 

платіжними засобами, кредитні махінації тощо є основною 

причиною для впровадження різноманітних систем захисту 

та пошуків оптимальних шляхів попередження та усунення 

ризиків у банківській сфері. Тому питання систем безпеки 

банківських операцій є не тільки актуальним, але й життєво 

необхідною умовою для належного функціонування 

економіки України. 
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W monografii przedstawiono rezultaty badań zespołu profesorów i wykładowców 

Katedry Finansów, Rachunkowości oraz Bezpieczeństwa Ekonomicznego Umańskiego 

Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny w zakresie „Problemów 

finansowych gwarancji rozwoju gospodarki oraz sfery społecznej” (numer w rejestrze 

państwowym 0116U000117). 

Potwierdzono założenia teoretyczne oraz opracowano praktyczne rekomendacje 

dotyczące udoskonalenia narzędzi finansowo-analitycznej gwarancji rozwoju gospodarki 

narodowej. Przeprowadzono diagnostykę ekonomiczną współczesnego stanu kształtowania 

zasobów finansowych w gospodarce Ukrainy, dokonano monitoringu pozostałych kierunków 

polityki finansowej państwa oraz zaproponowano sposoby optymalizacji wykorzystania 

narzędzi finansowo-analitycznej gwarancji rozwoju gospodarki narodowej. Szczególną uwagę 

poświęcono opracowaniu odpowiednich przedsięwzięć w sferze polityki fiskalnej oraz 

inwestycyjnej, inwestycji giełdowych, udoskonaleniu narzędzi do stymulacji rozwoju rynku 

funduszy oraz ubezpieczeń w gospodarce państwowej, tworzeniu warunków bezpiecznego 

funkcjonowania sfery finansowej. 

Poleca się Czytelnikom, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu ekonomii, 

uczonym, specjalistom, doktorantom, wykładowcom oraz studentom. 
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