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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглядається поняття фондового ринку, визначено основні чинники, які вплива-

ють на фондовий ринок, а також наведені основні особливості функціонування цього ринку.

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фінансова інфраструктура, кліринг, депозитарій.

Summary. The article discusses the concept of the stock market, the major factors that affect the stock market, and 

are the main features of the functioning of the market.
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Постановка проблеми. У сучасній ринковій 

економіці фондовий ринок є невід’ємним та важ-

ливим елементом фінансової системи ринкової 

економіки; становлення ефективного та діючого 

фондового ринку є важливим етапом завершен-

ня трансформації вітчизняної економіки, її по-

ступального розвитку. На сьогоднішній момент 

фондовий ринок України демонструє позитивні 

тенденції розвитку в бік зростання, проте, не-

зважаючи на сьогоднішній підйом українсько-

го фондового ринку, його стан вкрай нестійкий. 

Ринок ще не оговтався від недавнього стану гли-

бокого кризового шоку, наслідками якого стали 

низька ліквідність і капіталізація ринку, малий 

обсяг торгів, падіння попиту на цінні папери, во-

латильність національної валюти.

Актуальність проблематики посилюється 

обмеженими можливостями вітчизняних компа-

ній щодо самофінансування, які проявляються 

в недостатності зовнішніх джерел інвестиційних 

ресурсів та розвитку фінансування економіки за 

рахунок широкого використання інструментів 

фондового ринку.

В умовах посилення активізації трансформа-

ційних процесів ефективним способом залучення 

та перерозподілу фінансових ресурсів є викорис-

тання інструментів фондового ринку. Розвине-

ність фондового ринку, який є серцевиною ринко-

вих відносин і забезпечує переміщення капіталів 

між різними секторами економіки, максимально 

сприяє її реструктуризації і тим самим зростан-

ню економічної безпеки країни. Реформування 

економіки України, функціонування суб’єктів 

господарювання на основі ринкових принципів 

обумовлює необхідність дослідження стану, за-

гальних тенденцій і проблем розвитку фондового 

ринку України, а також факторів, що визначають 

особливості цього ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блема становлення і розвитку фондового ринку 

вивчається широким колом учених. Дослідження 

теоретико-методологічних основ і різних аспектів 

теорії та практики щодо цієї проблематики були 

висвітлені в численних працях вітчизняних вчених, 

таких як В. Прилипко, М. Бедіна, В. Огородник, 

А. Калач, А. Квасова, Н. Гончарова, І. Л. Сазонець, 

С. Румянцев та ін. Однак зазначені досліджен-

ня охоплюють період часу розвитку вітчизняного 

фондового ринку, закінчуючи 2008 роком, тобто до 

початку світової фінансової кризи.

Питання дослідження факторів, що впли-

вають на стан фондового ринку, підіймають у 

своїх роботах такі вчені, як: В. С. Пономаренко, 

О. В. Раєвнева, К. А. Стріжніченко; моделюючи 

поведінку інвестора на фондовому ринку, автори 

виокремлюють і досліджують групи факторів, які 

впливають на стан фондового ринку.

Г. Д. Бодер, М. Ю. Кусс досліджують впливан-

ня характеру корпоративних відносин, Г. М. Калач 

розкриває вплив фінансової глобалізації на стан 

фондового ринку. С. Д. Смоленськ, О. А. Сич ха-

рактеризують вплив зовнішніх і внутрішніх факто-

рів на функціонування фондового ринку.

Метою статті є аналіз сучасного стану фондово-

го ринку України, становлення та розвиток фондо-

вого ринку, розгляд факторів, що роблять вплив на 

фондовий ринок, а також його особливостей.

Виклад основного матеріалу. Фондовий ри-

нок — важлива складова економіки будь-якої дер-

жави, у тому числі й України. Фондовий ринок — 

це сукупність механізмів і правил, що дозволяють 

здійснювати купівлю-продаж цінних паперів [1].

Для того щоб розібратися, що може вплинути 

на фондовий ринок в цілому, необхідно розглянути 

низку факторів, які впливають на цей ринок, а саме:

— характер попиту і пропозиції;

— суб’єктивні чинники;

— ситуація на суміжних ринках;

— технічні фактори [2].

Розмір попиту визначається загальною еко-

номічною і політичною ситуацією в країні, ста-

ном галузі та конкретного емітента.

Розмір пропозиції залежить від соціальної 

структури суспільства, розміру та структури до-

ходів і потреб людей, наявності гарантій безпеки 

інвестування і захисту прав інвесторів.

Базовим у характері пропозиції є те, що біль-

ша частина заощаджень населення акумулюється 

у короткостроковій високоліквідної формі. Щодо 

характеру попиту, то споживачі потребують дов-
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гострокових низьколіквідних фінансових ре-

сурсах. Це протиріччя вирішується створенням 

умов для власників заощаджень щодо збільшення 

строків накопичення і відмови від високої ліквід-

ності, спонуканням споживачів до переорієнтації 

на короткострокові позикові кошти, створенням 

системи перерозподілу і комбінації фінансових 

ресурсів, що максимально задовольняє попит іс-

нуючої структури пропозиції.

Суб’єктивні чинники — це, власне, психоло-

гія інвесторів і особливості цілей кожного з них, 

вплив заяв чи поведінки окремих авторитетних 

осіб на поведінку інших суб’єктів ринку, обсяг 

спекуляцій, який зміщує ринкові ціни від поточ-

ної вартості фондових цінностей до очікуваної.

Оскільки фондовий ринок є складовою части-

ною фінансового ринку, то він відчуває на собі вплив 

інших складових не тільки останнього, а й суміжних 

ринків, іншими словами, якщо умови інвестування 

в інші складові кращі, то капітал залишає фондовий 

ринок, і навпаки. Тобто ринок цінних паперів зав-

жди конкурує із суміжними ринками.

До технічних факторів відноситься все, 

пов’язане із технічною сферою цінних паперів. 

Чим краще технічне забезпечення, тим більше 

можливостей для інвестування [2].

Також необхідно виділити в окрему групу полі-

тичні чинники, які впливають на фондовий ринок.

Політичні фактори, що впливають на україн-

ський фондовий ринок, можна розділити на 4 групи:

1. Політика держави безпосередньо щодо 

фондового ринку.

2. Економічна політика в цілому.

3. Політична ситуація в країні. Ця група чинни-

ків об’єднує найбільш «популярні» фактори, такі як:

— відносини між впливовими групами ка-

піталів;

— відносини між центром і регіонами;

— відносини між злочинністю і легальною 

частиною;

— стан державної влади;

— переважальні настрої суспільства.

4. Фактори, пов’язані з міжнародною конку-

ренцією. Їх роль у міру розвитку процесів глобалі-

зації стає визначальною.

Проблемою останніх декількох років є якіс-

на зміна факторів цієї групи: якщо раніше Україна 

конкурувала за інвестиції з іншими «ринками, що 

розвиваються», то сьогодні вона має перспективи 

бути втягнута в значно більш жорстку конкуренцію.

Особливо важливими якостями, що визнача-

ють характер впливу на фондовий ринок кожного 

з перерахованих факторів, є прозорість, передба-

чуваність, розумність «правил гри» і схильність до 

їх виконання. Усі ці якості в сукупності і створю-

ють «довіру» інвесторів.

Це тим більш важливо, тому що по суті фон-

довий ринок є ринком очікувань: головне не сама 

ситуація з описаними чинниками, а напрямок та 

інтенсивність її зміни. Надія на успіх, як правило, 

виявляється важливішою від самого успіху.

В Україні ж політична ситуація була і зали-

шається нестабільною ось уже протягом тривало-

го періоду, що вкрай негативно позначається на 

очікуваннях потенційних інвесторів, результатом 

чого є продовження відтоку капіталу з країни. 

Зов ні це проявляється:

— у зростанні популярності «сірих» схем ви-

возу капіталів із країни;

— у зльоті популярності «конверсійних» па-

перів;

— у «стрибку прибутковості» при продовжен-

ні терміну державних паперів.

На підставі вищесказаного можна зробити 

вис новок, що суб’єкти економіки не довіряють 

українській державі і бояться його, чим і поясню-

ється відсутність зростання на фондовому ринку 

України. Фондовий ринок України перебуває у 

стадії формування. Через непросту політичну си-

туацію в державі активного скидання акцій не від-

бувається. Основне завдання сьогодні — створення 

умов для становлення цілісного, висококваліфіко-

ваного, ефективного і справедливого ринку цінних 

паперів з метою подальшої інтеграції його в світові 

фондові ринки. Щоб краще розуміти ситуацію на 

фондовому ринку, слід розібратися у відносинах, 

що виникають під час розміщення, обігу цінних 

паперів (ЦП) і здійснення професійної діяльності.

В Україні існують іменні ЦП. Цікаво, що в 

Європі такі папери не набули поширення, зате в 

Росії вони популярні [3].

Іменні цінні папери мають певні правові 

особливості. Іменний цінний папір із вказаним 

ім’ям власника дає йому право на власність. Та-

ким чином, заміна власника тягне заміну титулу 

власності. Цей аспект зумовив появу на фондо-

вому ринку України такого учасника, як реєстра-

тор. Реєстратор фіксує перехід права власності, 

а також надає сертифікат новому власнику цін-

ного паперу. Уникнути звернення до реєстрато-

ра можна за допомогою знерухомлення цінних 

паперів. Знерухомлення цінних паперів — це 

переведення цінних паперів, випущених у до-

кументарній формі, у бездокументарну форму. 

Цей процес здійснюється шляхом депонування 

цінних паперів у сховищах зберігача (або депози-

тарію) і забезпечення подальшого їх обігу у виді 

облікових (електрон них) записів. Для інвесторів 

в Україні, звичайно, найбільш привабливими 

є державні цінні папери, оскільки саме вони є 

найменш ризиковими. Переважна більшість ве-

ликих підприємств нашої держави є акціонер-

ними товариствами, тому інвестиції в економіку 

здійснюються через цінні папери. Для залучення 

більшої кількості іноземних інвесторів важли-

ве створення для них надійного захисту, а саме: 
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створення необхідних умов (соціально-політич-

них, економічних, правових) для реалізації ін-

тересів суб’єктів фондового ринку та забезпечен-

ня захисту їхніх майнових прав. Зараз учасники 

фондового ринку докладають зусиль для виходу 

ЦП українських емітентів на іноземні фондові 

ринки, оскільки саме це забезпечить надходжен-

ня інвестицій в українську економіку [4].

Особливості фондового ринку України зу-

мовлені тим, що він виник і розвивається в умовах 

переходу від планової економіки до змішаної еко-

номіки ринкової орієнтації. Ці умови характери-

зуються революційним характером перетворень, 

нестійкістю стану економіки і суспільства, різно-

маніттям можливих шляхів переходу, наявністю 

особливих економічних форм, що функціонують 

з використанням принципів як планового, так і 

ринкового способів господарювання.

У таких умовах на розвиток фондового ринку 

впливають такі специфічні для України фактори:

1. Наслідки панування непродуманих спроб 

революційного переходу до ринкових методів 

управління, планової системи господарювання — 

неефективність і неконкурентоспроможність ви-

робництва, розлад споживчого ринку, стагнація 

кредитно-фінансової сфери.

2. Надмірно високий ступінь участі держави 

у сфері виробництва, що виражається, з одного 

боку, у високій частці державної власності навіть 

на приватизованих підприємствах (контрольні 

або блокуючі пакети акцій, що належать державі), 

а з іншого — наявність державних підприємств-

монополістів, що зосередили основну частину 

фінансових засобів, матеріальних і людських ре-

сурсів і перешкоджають своїм існуванням появі 

самостійних конкурентних виробників.

3. Нерозвинене і нестабільне правове забез-

печення перетворення економіки — зміна форм 

власності та організаційно-правових форм під-

приємницької діяльності, формування ринкової 

інфраструктури (банківської сфери, товарних, ва-

лютних і фондових бірж та ін.) [5].

4. Недостатня нормативна урегульованість 

базових питань інфраструктури фінансового і 

товарного ринків призвела до того, що в Україні 

створені і продовжують створюватися окремі та 

різнорідні системи клірингу не тільки на різних 

біржових ринках (фондовому, терміновому, товар-

ному), але і з різними фінансовими інструмента-

ми в межах одних і тих же фондових бірж. Більше 

того, спостерігається спотворення базових по-

нять фінансової інфраструктури. Це призводить 

до неефективних витрат на створення таких, що 

дублюють одна одну, невзаємопов’язаних інфра-

структурних моделей, а невідповідність системи 

клірингу та розрахунків моделям, які склалися на 

закордонних фондових ринках, стримує прихід 

іноземних інвесторів на український ринок [6].

З метою створення сприятливих умов для 

професійної діяльності на ринку цінних паперів 

доцільно внести зміни до Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» [7]. Реалізація зазначеного проекту на-

дасть сприяння проведенню єдиної державної 

політики щодо упорядкованості на фондовому 

ринку регуляторних вимог, введе безпосеред-

ню участь обласних державних адміністрацій у 

розвитку фондового ринку, посилить контроль 

за дотриманням учасниками фондового рин-

ку норм законодавства, підвищить вимоги до 

членів саморегульованих організацій, що буде 

сприяти захисту законних прав та інтересів ін-

весторів, а також делегуванню повноважень 

державних органів виконавчої влади саморе-

гульованим організаціям. З метою створення 

цілісного, відкритого, прозорого, високолік-

відного ринку цінних паперів необхідно вне-

сти відповідні зміни до Законів України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» [7] та «Про цінні папери і фондову бір-

жу» [8]. Для вирішення проблемних питань та 

стимулювання подальшого розвитку фондового 

ринку Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку був розроблений проект роз-

витку фондового ринку на 2011–2015 роки, в 

якому окреслені такі завдання:

1. Збільшення капіталізації, ліквідності та 

прозорості фондового ринку.

2. Удосконалення ринкової інфраструктури 

і забезпечення її надійного й ефективного функ-

ціонування.

3. Удосконалення механізмів державного ре-

гулювання, нагляду на фондовому ринку та захис-

ту прав інвесторів.

4. Стимулювання подальшого розвитку фон-

дового ринку України.

Слід виокремити напрямки підвищення 

ефективності функціонування українського фон-

дового ринку, які необхідно закріпити в норма-

тивно-правових актах, з урахуванням перехідної 

економіки в країні:

1) з’ясування потенційних можливостей, на-

лагодження тісної співпраці в рамках міжнарод-

них організацій з метою створення позитивного 

іміджу українського фондового ринку серед зару-

біжних і вітчизняних інвесторів;

2) розширення кількості фінансових інстру-

ментів, доступних для інвесторів, повноцінне 

впровадження в обіг похідних цінних паперів;

3) розробка та впровадження нормативно-

методологічного інструментарію емісії приватних 

інвестиційних цінних паперів для роздрібного 

продажу індивідуальним інвесторам;

4) приведення нормативної бази та регулю-

вання фінансових послуг у відповідність до світо-

вих стандартів;
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5) централізація торгівлі на ринку цінних па-

перів, централізація депозитарної системи та сис-

теми державного регулювання;

6) підвищення рівня законодавчого захисту прав 

інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів;

7) концентрація торгівлі цінними паперами 

на організованому ринку, діяльність якого відпо-

відає міжнародним стандартам.

Висновки. Для подальшого розвитку фондо-

вого ринку України та його становлення в якості 

ефективної системи акумулювання і перерозпо-

ділу ресурсів з метою подолання інвестиційної 

кризи, відродження зростання національного 

виробництва є необхідними певні організацій-

но-економічні заходи. По-перше, подальше на-

рощування обсягів операцій із цінними паперами 

на первинному і вторинному секторах фондового 

ринку. Зростання масштабів ринку має супро-

воджуватися вдосконаленням структури цінних 

паперів, що перебувають в обігу, спрямованої на 

прискорення залучення інвестиційних ресурсів 

в економіку [4]. Для того щоб розібратися, що 

впливає на фондовий ринок в цілому, було роз-

глянуто низку факторів, а саме: характер попиту і 

пропозиції; суб’єктивні чинники, ситуація на су-

міжних ринках, технічні фактори.

Перспективи використання результатів до-
слідження. Фондовий ринок України перебуває 

у стадії формування. Через непросту політичну 

ситуацію в державі активного скидання акцій не 

відбувається. Основне завдання сьогодні — ство-

рення умов для становлення цілісного, високо-

кваліфікованого, ефективного і справедливого 

ринку цінних паперів з метою подальшої інте-

грації його в світові фондові ринки. Щоб краще 

розуміти ситуацію на фондовому ринку, були роз-

глянуті відносини, що виникають під час розмі-

щення, обігу цінних паперів і здійснення профе-

сійної діяльності. Особливості фондового ринку 

України зумовлені тим, що він виник і розвива-

ється в умовах переходу від планової економіки 

до змішаної економіки ринкової орієнтації. Ці 

умови характеризуються революційним характе-

ром перетворень, нестійкістю стану економіки і 

суспільства, різноманіттям можливих шляхів пе-

реходу, наявністю особливих економічних форм, 

що функціонують з використанням принципів 

як планового, так і ринкового способів господа-

рювання. У таких умовах на розвиток фондового 

ринку впливають специфічні для України факто-

ри, що є предметом подальших досліджень.
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