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ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Анотація. У доповіді визначені перспективи та проблеми розвитку фондового ринку 

України, основні тенденції його розвитку як елемента національної економіки. 

 

Фондовий ринок є однією з найважливіших частин економіки будь-якої країни, в тому 

числі і України. З його допомогою здійснюється перехід фінансів з однієї галузі в іншу і 

назад, тобто відбувається регулювання розвитку різних сфер економіки. Чим правильніше й 

ефективніше буде працювати фондовий ринок, тим швидше й інтенсивніше розвиватиметься 

економіка країни. Однак сам по собі цей ринок правильно працювати не буде - він повинен 

регулюватися державою. Ступінь цього регулювання різна в різних країнах, але у всіх 

країнах воно присутнє. На даний момент ринок цінних паперів України перебуває на шляху 

свого становлення і значно відстає від ринку розвинених країн. Дослідження особливостей і 

шляхів розвитку фондової біржі України стає для національної економіки актуальним.   

Фондовий ринок (або ринок цінних паперів) - це сукупність відносин фінансового ринку, 

пов'язаних з випуском і обігом цінних паперів, а також форми і методи такого звернення. Це 

також система інститутів і економічних механізмів, які обслуговують кругообіг цінних 

паперів. Фондовий ринок в структурі ринкової економіки виділяється особливо. Перш за все, 

через те, що об'єктом купівлі-продажу є специфічний товар - цінні папери. Головною 

відмінністю ринку цінних паперів від ринку будь-якого іншого товару є те, що він служить 

формуванню грошового капіталу, в подальшому можливе використовуваного для 

інвестування виробництва будь-якого реального товару або ж збільшення початкового 

капіталу.  

На даний момент Україні для відновлення економіки потрібно розвинений фінансовий 

ринок, у тому числі фондовий ринок як один з його найважливіших сегментів. 

Функціональна роль такого ринку, поряд з перерозподілом прав власності, перетворенням 

заощаджень в інвестиції, забезпеченням ідей у використанні коштів, приведе до формування 

прогресивної структури виробництва, що й відповідає завданню масштабної модернізації 

української економіки. Цілком очевидно, що виконання зазначених функцій фондовим 

ринком багато в чому визначається такими його характеристиками, як свобода й відкритість, 

інформаційна прозорість, справедливість і впорядкованість, ліквідність, глибина і широта, 

оптимальне співвідношення ризику і винагороди. Тільки під час реалізації цих характеристик 

фондовий ринок може виконувати своє громадське призначення, в тому числі сприяти 

позитивним структурним зрушенням в економіці. Водночас сьогоднішній стан фондового 

ринку явно не відповідає цьому призначенню. 

Серед проблем функціонування фондового ринку України можна виділити такі: як і в 

межах усієї національної економіки, на ринку цінних паперів існує необхідність в 

інвестиційних ресурсах. Це комплексна проблема, пов'язана з: наявністю тіньової 

економіки, де обертається значний обсяг ресурсів, вилучений з обігу на офіційному 

фінансовому ринку; нестабільністю економіки, що не дозволяє сформувати клас 

фундаментальних  довгострокових інвесторів; обмеженою кількістю ліквідних та 

інвестиційно-привабливих фінансових інструментів (наприклад, більшість акцій 

українських емітентів є занадто ризиковими для інвесторів); недостатнім рівнем 

заощаджень населення, пов'язаним із низькими доходами значної частини населення; низька 

ліквідність та капіталізація фондового ринку; нерозвинений фондовий ринок не стимулює 
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нові компанії залучати потрібний їм капітал шляхом публічного розміщення акцій 

(проблему недостатності фінансових ресурсів вони можуть вирішити, використовуючи 

можливості кредитного ринку чи емітуючи в обіг облігації); управління діяльністю компанії 

та розподілом прибутку досить часто не відповідає інтересам дрібних інвесторів; 

недосконала українська судова система, яка не захищає права власності дрібних інвесторів 

(акціонерів); недостатній рівень фінансової грамотності населення та інші проблеми [1].  

Фондовий ринок будь-якої країни є вагомим і необхідним елементом фінансового 

ринку, який безпосередньо впливає на розвиток усіх суб`єктів національної економіки. 

Попри те, що фондовий ринок та реальний сектор економіки є відносно автономними 

системами, між ними існують певні взаємозв'язки. Особливо сильний вплив фондового 

ринку на реальний сектор спостерігається у кризових ситуаціях.  

Аналіз стану фондового ринку є необхідним для підвищення ефективності 

функціонування фінансової системи України та визначення стратегії його розвитку на 

перспективу. У 2018 році, порівняно з 2017 роком, темп приросту обсягів торгів на ринку 

цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП на 3,2%. Фондовий ринок України у 2018 

році підскочив більш ніж на 80%. Україна стала кращою у світовому рейтингу фондових 

ринків за показником її ключового індексу, який з 1997 року розраховується однією з двох 

найбільших вітчизняних бірж ПФТС (Перша фондова торговельна система). Індекс показує 

темпи приросту обсягів торгів на ринку і за цим показником Україна у 2018 році обійшла 

такі країни, як Македонія, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія. За результатами 2017-го року 

індекс ПФТС очолив аналогічний рейтинг Блумберга (американська компанія, постачальник 

фінансової інформації). Цікаво, що Україна була попереду й обійшла такі країни: Казахстан, 

де індекс виріс на 64%, і Монголію (63%) [2]. 

Фондовий ринок України відносно молодий, поступово розвивається, але є фактори, 

які сповільнюють цей процес, серед них: недостатня конкурентоспроможність фондового 

ринку України; недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; нерозвинене 

корпоративне управління ринком; мала розбудова інфраструктури фондового ринку; 

недосконалість законодавства України. Подальший розвиток фондового ринку залежить від 

конкретних заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. 
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ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Анотація. Визначено актуальність розвитку малих підприємств як основи 

національної економіки. Проаналізовано проблеми малих підприємств в кризових умовах. 

Запропоновано підходи щодо розвитку малих підприємств.  

 

Діяльність підприємств спрямовано на забезпечення споживачів сучасними товарами 

та послугами в умовах змін, що відбуваються. Ці зміни мають носити як техніко-

економічних, так і організаційних характер і на державному рівні, і на рівні підприємств усіх 

розмірів. Відтак, уваги потребують як великі, так і малі підприємства (МП), які складають 


