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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ЧЕРЕЗ ФОНДОВИЙ РИНОК 

Анотація. У статті визначено та розглянуто питання державного регулювання інвестиційної діяльності, 
складові привабливого інвестиційного клімату. Обґрунтована нагальна потреба державного регулювання фон
дового ринку, припливу інвестицій, державних інвестувань, основних напрямків інвестиційної політики. 
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Summary. The question of government control of investment activity, constituents of attractive investment climate, 
is considered in this article. The necessity of government control of a fund market, influx of investments, state investing, 
basic directions of investment policy is grounded. 
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Постановка проблеми. Важливим і надзвичай-
но вагомим питанням державного регулювання 
інвестиційної діяльності є створення привабли-
вого інвестиційного клімату. Державне регулю-
вання інвестиційних процесів здійснюється через 
інвестиційний потенціал, до якого відносяться 
ринок цінних паперів, фондовий ринок та фінан-
сові інструменти. В Україні фондовий ринок 
являє собою багатогранну економічну систему, за 
допомогою якої функціонує економіка країни в 
цілому, за сприяння якої відбувається процес 
накопичення та направлення капіталу для інвес-
тицій у виробничу і невиробничу сфери, підви-
щується добробут кожної людини шляхом вільно-
го розпорядження цінними паперами. Слабороз-
винений ринок цінних паперів країни є причи-
ною економічної кризи, і тому державне регулю-
вання у сфері фондового ринку слід розглядати 
як невід’ємний складовий елемент загальнодер-
жавної стратегії залучення інвестиційного капі-
талу. В Україні ринок цінних паперів має приваб-
лювати інвесторів законністю, чесністю та поряд-
ком. Це вимагає вжиття заходів з удосконалення 
інфраструктури ринку та зміцнення його право-
вого і регуляторного середовища. 

Аналіз літературних джерел. Серед науковців, 
які здійснюють дослідження з проблем держав-
ного регулювання інвестиційної діяльності та 
фондового ринку слід виділити праці таких віт-
чизняних вчених: Л. Борщ, М. Бурмака, В. Во-
ротін, А. Гальчинський, О. Мендрул, О. Мозго-
вий, І. Розпутенко, О. Сіренко, Н. Фаренюк та ін. 

Невирішені частини загальної проблеми. Нині 
український фондовий ринок ще недостатньою 
мірою використовується як джерело інвестицій-
них ресурсів, тоді як у розвинутих країнах забез-
печує залучення від 50 до 80 % усіх інвестицій-
них вкладень. Але за своїми потенційними мож-
ливостями український ринок цінних паперів 

цілком здатен задовольнити як поточні, так і 
перспективні потреби економіки. Фондові меха-
нізми та інструменти здатні вже сьогодні перепу-
стити через себе наявні в країні грошові потоки, 
забезпечити гарантії іх цілісності і прибутковості 
для інвесторів. Критеріями оцінки економічної 
ефективності державного регулювання можуть 
бути показники оцінки ефективності реальних 
інвестиційних проектів як однієї з основних форм 
реалізації інвестиційної діяльності. Тому розви-
ток інвестиційних процесів в Україні, що сприяє 
активізації діяльності управління активами інсти-
туційних інвесторів через фінансові інструменти, 
потребує додаткового вивчення. 

Мета наукового дослідження полягає у: 1) виз-
наченні та розгляді питань державного регулю-
вання інвестиційної діяльності, складових при-
вабливого інвестиційного клімату; 2) обґрунто-
ванні нагальної потреби державного регулюван-
ня фондового ринку, припливу інвестицій, дер-
жавного інвестування та основних напрямків 
інвестиційної політики. 

Основні результати дослідження. Управління 
народним господарством України і її складовою — 
державним регулюванням ринку цінних паперів — 
одна з найважливіших проблем економічної та 
управлінської теорії. Як зазначив В. Є. Воротін, 
досвід переконливо довів, що в умовах ринкових 
трансформацій необхідно забезпечити досить 
ґрунтовну економічну роль держави. Проте в міру 
зростання ринку, посилення дії ринкового меха-
нізму потрібно визначити нові напрями взаємодії 
економічної ролі держави, її системи управління, 
регулювання ринку цінних паперів, удосконален-
ня його інфраструктури і розвитку національної 
економіки [1, с. 28]. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну 
діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ, інвестиції — 
це всі види майнових та інтелектуальних цінно-
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стей, що вкладаються в об’єкти господарювання 
з різних джерел (походження), в результаті діяль-
ності інвестиції створюють прибуток (дохід) і 
забезпечують задоволення потреб населення. До 
таких цінностей можуть бути віднесені: цільові 
банківські вклади, кошти, паї, акції та інші цінні 
папери, рухоме та нерухоме майно, майнові пра-
ва, сукупність технічних, технологічних комер-
ційних знань, оформлених у вигляді технічної до-
кументації, навичок, ноу-хау, оформлених належ-
ним чином, права користування на землю, воду, 
ресурси, обладнання, споруди та інші [2]. 

Важливим питанням державного регулюван-
ня є визначення того, що ми відносимо до інвес-
тиційної діяльності. Інвестиційна діяльність — це 
сукупність практичних дій держави, юридичних 
осіб, громадян щодо реалізації інвестицій у відтво-
рення основних фондів і приріст матеріально-ви-
робничих засобів у формі капітальних вкладів [2]. 

Одним із концептуальних понять інвестицій-
ної діяльності є інвестиційний клімат, який може 
бути визначений як сукупність правових, еконо-
мічних та соціальних умов, які забезпечують ре-
алізацію інвестиційної діяльності вітчизняних та 
зарубіжних інвесторів. Сприятливий інвестицій-
ний клімат повинен забезпечити захист інвесто-
ра від інвестиційних ризиків (непередбачених 
фінансових втрат капіталу та доходів) [3, с. 623]. 

Інвестиційний потенціал формується під 
впливом багатьох чинників, таких як теоретичні 
засади інвестиційної привабливості (формула 1, 
2, 3), регулювання припливу інвестицій, держав-
не інвестування, основні напрямки інвестиційної 
політики в Україні, важливим із яких є рейтинг 
інвестиційної привабливості. 

Р . .1  
БК , (1)ін пр ДД К 

Б
Р  К , (2)ін пр . .2  ВВП 

БКР . .3   , (3)ін пр ДРК 

де Р ; Р ; Р  — показники, за якими оці-
ін.пр.1 ін.пр.2 ін.пр.3

нюють рейтинг інвестиційної привабливості дер-
жави; 

Б
К
 — борги держави на дату оцінки інвести-

ційної привабливості держави; 
ДД

К
 — державні доходи; 

ВВП — валовий внутрішній продукт; 
ДР

К
 — державні резерви [4, с. 7]. 

Нагальна потреба державного регулювання 
ринку цінних паперів зумовлюється тим, що на 
ринку наявні інтереси як держави, так і різних 
учасників ринку, які можуть вступати в супереч-
ність між собою. Для забезпечення стабільності і 
правового впорядкування ринку, регламентування 

взаємовідносин між усіма його учасниками держа-
ва впроваджує відповідну систему регулювання. 

Закордонна та вітчизняна наука державного 
управління та економічна наука неодноразово заз-
начають, що досягнення найбільш значущих ре-
зультатів можливе лише у випадку виваженої, чіткої 
та послідовної розробки та реалізації державної 
економічної політики, і головне, що об’єктом дер-
жавної політики є саме суспільне життя. 

Економічне середовище та економічні відно-
сини є одними із складових суспільного життя, а 
отже, є об’єктами державного регулювання, що 
відповідно є складовою державної економічної 
політики. Припустимо, що економічна політика 
визначається як комплекс економічних цілей і за-
ходів держави та уряду, які забезпечують вирішен-
ня довготермінових (стратегічних) та короткотер-
мінових (тактичних) завдань розвитку економічної 
системи відповідно до інтересів країни. Таким чи-
ном, економічна політика втілюється в економічній 
програмі. Основними складовими (елементами) 
економічної політики є фінансово-кредитна і ва-
лютна, бюджетна, науково-технічна, структурна, 
галузева, соціальна, регіональна, інвестиційна, зов-
нішньоекономічна політика [5, с. 203]. 

Основними напрямами інвестиційної політи-
ки в Україні є недосконалість національної зако-
нодавчої бази, яка регламентує інвестиційну 
діяльність, діяльність фінансового та фондового 
ринків, політична нестабільність, яка стримує 
інвестиційну активність в Україні на сучасному 
етапі економічного розвитку [5, с. 208]. Більш 
вдосконалена національна законодавча база і 
політична стабільність на політичному олімпі 
держави принесуть вагоме залучення іноземних 
інвестицій в економіку України. Зрозуміло, що 
постійні зміни в законодавстві — це відсутність 
надійних гарантій захисту іноземних інвесторів, 
занадто значний рівень ставок оподаткування, 
відсутність обґрунтованої програми розвитку га-
лузей, державного розвитку. Стратегічними ціля-
ми інвестиційної політики є створення сприят-
ливого інвестиційного клімату та стимулювання 
припливу капітальних вкладень у виробництво 
конкурентоспроможної продукції на світових 
ринках. Важливе значення має забезпечення 
структурної перебудови економіки, мобілізація 
всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефектив-
не використання в перспективних напрямках 
народного господарства. Важливе значення також 
має і стимулювання виробничої сфери, забезпе-
чення сталого зростання внутрішнього валового 
продукту, створення умов нарощування внут-
рішніх інвестиційних ресурсів. 

Стверджуючи, що інвестиційний процес — 
це рух фізичних і фінансових величин, необхід-
но визначити, що є інвестори, які вкладають 
кошти в інвестиційні проекти, є фінансові по-
середники (фінансові групи, банки, різні інвес-
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тиційні та фінансові компанії), що направляють 
грошові ресурси, цінні папери у виробництво з 
метою отримання прибутку. 

Основна функція ринку цінних паперів — при-
ваблювати інвесторів своїми законністю, чесністю 
та порядком, досягти цього можна лише шляхом 
державного регулювання індустрії цінних паперів у 
тісній взаємодії з її представниками [6, с. 56]. 

Відповідно щодо призначення коштів, які 
обертаються на фінансовому ринку, останній поді-
ляється на ринок грошей та ринок капіталу (рис. 1). 

Рис. 1. Структура фінансового ринку 

Досліджуючи економічну природу та сутність 
існуючих економічних протиріч, що проявляються 
у процесі діяльності фінансового ринку, намагають-
ся пояснити різні економічні теорії, кожна з яких є 
продуктом свого часу. В процесі економічного роз-
витку вони виникали на тлі найбільш гострих існу-
ючих протиріч і були спробою їх аналізу, пояснен-
ня і намагання розв’язати через конкретні моделі 
[7, с. 315]. Ринкова економіка є внутрішньо збалан-
сованою системою, а інструменти фінансового 
ринку лише «накладаються» на структуру еконо-
мічних відносин, яка функціонує пропорційно, ви-
ступаючи в ній суто екзогенним чинником, всупе-
реч уявленню про внутрішню збалансованість рин-
кової економіки. В своїх працях Дж. Кейнс теоре-
тично довів, що механізм ринкової конкуренції за 
нових умов економічного розвитку не в змозі са-
мотужки, без втручання держави, забезпечити ефек-
тивне використання головних чинників виробниц-
тва та відповідні рівноваги всіх процесів розшире-
ного відтворення [8, с. 113]. 

Розглядаючи праці Дж. М. Кейнса, слід на-
голосити, що він перебільшував значення держав-
ного регулювання економічних процесів. Тому 
такі процеси розглядались не як скасування, а як 
доповнення до ринкових механізмів [3, с. 32]. 
Історична практика, ринкові саморегулятори 
здатні зробити багато, але не можуть цілком за-
безпечити ефективний економічний розвиток, 
ідеться про застосування державних механізмів 
лише на рівні тих структур, які не сприймають 
методів ринкової саморегуляції. Враховуючи те-
орію Дж. М. Кейнса, перевага надавалася актив-
ному використанню щонайперше фіскальної та 
грошово-кредитної політики, яким відводилась 
провідна роль у системі державного регулювання 
процесів економічного відтворення [3, с. 33]. 

Розглядаючи структуру ринку позикових ка-
піталів, бачимо, що він складається в основному 
із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів 
та ринку цінних паперів [9, с.16]. Виникнення та 
обіг капіталу, представленого у цінних паперах, 
тісно пов’язаний із функціонуванням ринку ре-
альних активів, тобто ринку, на якому відбуваєть-
ся купівля-продаж матеріальних ресурсів. З роз-
витком ринку цінних паперів (фондових активів) 
відбувається нібито роздвоєння капіталу. Стає 
очевидним, що з одного боку існує реальний ка-
пітал, представлений виробничими фондами, з 
іншого — його відображення у цінних паперах 
[10, с. 82]. Поява такого різновиду капіталу по-
в’язана з розвитком потреби у залученні все 
більшого об’єму кредитних ресурсів внаслідок 
ускладнення та розширення комерційної та ви-
робничої діяльності на макроекономічному рівні. 

У своїх працях М. Бурмака зазначив, що 
фондовий ринок історично починає розвиватися 
на основі позичкового капіталу, бо купівля цінних 
паперів означає не що інше, як передачу частини 
грошового капіталу у позику [11, с. 83]. Виходя-
чи з викладеного стає зрозумілим, що головним 
завданням, яке повинен виконувати ринок 
цінних паперів, є, насамперед, забезпечення умов 
для залучення інвестицій на підприємства, дос-
туп цих підприємств до більш дешевого, порівня-
но з банківськими кредитами капіталу, а ефек-
тивність фондового ринку і ринку цінних паперів 
залежить від забезпечення зазначених цілей і 
розв’язання наступних завдань: 

— акумуляція коштів населення та під-
приємств (заощаджень, нагромаджень, тимчасо-
во вільного капіталу); 

— концентрація коштів, створення умов для 
формування великого капіталу, здатного вирішу-
вати складні економічні завдання; 

— збільшення частки капітальних вкладень 
у валовому національному продукті та національ-
ному доході, що сприяє оздоровленню й зміцнен-
ню фінансової системи держави і створенню не-
обхідних резервів капіталу; 

— залучення вітчизняного та іноземного ка-
піталу в економіку країни в результаті створення 
механізму інвестування й розширення сфери 
впливу капіталу на економічні процеси; 

— узгодження майнових державних, інститу-
ціональних та індивідуальних інтересів у процесі 
обігу цінних паперів; 

— стимулювання виникнення нових госпо-
дарських інститутів, що відповідають новим еко-
номічним відносинам; 

— створення конкуренції системі банківсь-
кого кредиту, що забезпечує поліпшення якості 
обслуговування клієнтів; 

— сприяння реалізації науково-інноваційних 
досягнень через створення акціонерних венчур-
них фондів та компаній; 
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— створення умов для інтеграції у світову еко-
номічну систему, завдяки загальноосвітнім принци-
пам і стандартам функціонування фондового рин-
ку, забезпечення участі у процесі інтернаціоналізації 
світового фондового ринку [12, с. 35]. 

З розвитком ринку цінних паперів необхідно 
забезпечити якнайбільш повний та швидкий пе-
релив заощаджень в інвестиції (у фінансові ак-
тиви) по ціні, котра б влаштовувала обидві сто-
рони. Таке завдання та його вирішення базується 
на діяльності загальної структури фондового рин-
ку, що складається з трьох підструктур: цінних 
паперів, які є предметом торгівлі на ринку цінних 
паперів, учасників (суб’єктів) ринку цінних па-
перів, процесу (технології) фондової та інвести-
ційної діяльності [13, с. 32]. 

Функціонування капіталу у формі цінного 
паперу сприяє формуванню ефективної та раці-
ональної економіки, оскільки він стимулює мо-
білізацію вільних грошових ресурсів в інтересах 
виробництва та їх розподіл у відповідності до 
потреб ринку [4, с. 8]. 

Збільшення обсягів інвестицій і підвищення 
їх ефективності допоможе державі вирішити низ-
ку основних завдань, таких як: формування пріо-
ритетних напрямків залучення інвестицій, що 
дасть можливість сприяти залученню іноземних 
інвесторів до довгострокових інвестиційних про-
ектів; забезпечення економічної зацікавленості 
фондових бірж; здійснення емісій цінних паперів. 

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження дають можливість сформулювати на-
ступні висновки. 

Фондовий ринок, виступаючи як важливий 
механізм інвестиційного процесу та об’єднуючи 
рух значної частини суспільного капіталу, дозво-
ляє повноцінно функціонувати економічній сис-
темі та вирішувати складні задачі суспільного 
відтворення на розширеній основі через форму-
вання та ефективний перерозподіл грошових ре-
сурсів на цілі інвестицій. 

Державна політика, яку веде держава стосов-
но фондового ринку, називається фондовою по-
літикою — вплив у сфері випуску й обігу інвес-
тиційних цінних паперів. Політика щодо розвит-
ку фондового ринку виконує функції: управлін-
ня; участі; впливу; регулювання, саме регулю-
вання забезпечує оптимальний рівень впливу 
держави на фондовий ринок. 

Беззаперечно можна сказати, що в Україні 
ринок цінних паперів відіграє важливу роль у 
суспільному відтворенні, адже основна функція 
ринку цінних паперів — це мобілізація грошових 
коштів інвесторів для організації та розширення 
виробництва. Світовий досвід показав, що ефек-
тивне функціонування ринку цінних паперів не-

можливе без регулюючої та контролюючої діяль-
ності державних органів. 

На сьогоднішній день не фондовий ринок галь-
мує інвестиції, а навпаки — відсутність інвестицій 
стримує розвиток ринку цінних паперів. Якщо вда-
сться налагодити економіку на режим зростання, 
фондовий ринок на власних ресурсах спроможний 
негайно розвинутися до необхідних масштабів. 
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