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ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ  
ТА ЙОГО ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 
Теоретичне осмислення трансформаційних процесів сучасного світу 

потребує розуміння тенденцій розвитку фінансового ринку, незмінним 
елементом структури якого є ринок цінних паперів. Ефективність 
останнього залежить від ступеня розвитку та можливостей його 
інститутів [5]. 

Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні характеризується 
такими особливостями його функціонування: швидкі темпи зростання 
обсягів торгівлі цінними паперами; суттєве збільшення залучених 
інвестицій через інструменти фондового ринку; відновлення тенденцій до 
зростання зареєстрованих НКЦПФР обсягів емісії цінних паперів; 
відродження інтересу до випуску і торгівлі державними облігаціями; 
значне збільшення обсягів біржової торгівлі; розширення інструментів 
фондового ринку; посилення державного регулювання організації 
здійснення операцій на фондовому ринку. Також виявлено такі негативні 
тенденції: переважання операцій з продажу над операціями з купівлі 
цінних паперів за участю нерезидентів; нестабільність показників 
ефективності біржової торгівлі та функціонування ринку цінних паперів в 
цілому, обмеженість фінансового забезпечення для розширення обсягів 
операцій з інструментами фондового ринку, викликане збитковістю 
підприємств, кризовими процесами в окремих галузях, тіньовим сектором, 
недостатніми доходами населення для інвестування, а також психоло-
гічними факторами (відірваною довірою до цінних паперів, ризиком 
невизначеності, недостатнім рівнем захисту інтересів інвесторів) тощо  
[1, с. 45–46]. 

Виходячи з вищесказаного зазначимо, що український ринок цінних 
паперів знаходиться на стадії становлення та має специфічні риси, які 
відрізняють його від розвинених ринків. До основних негативних 
чинників, що заважають його розвитку, можна віднести низький рівень 
інформаційної прозорості ринку, недостатню ліквідність наявних фінан-
сових інструментів та високу ризикованість переважної більшості 
фінансових операцій. Такий стан економічного середовища не дозволяє 
застосовувати класичні світові підходи інвестиційної оцінки до української 
дійсності, отже, потребує врахування специфічних властивостей націо-
нального фінансового ринку [3]. 

Щодо структури фінансового потенціалу ринку цінних паперів, то 
І. Івахненко пропонує представляти його у вигляді реалізованого 
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потенціалу та нереалізованого. Реалізований фінансовий потенціал ринку 
цінних паперів характеризується грошовими коштами суб’єктів економіки, 
що вже спрямовані на ринок цінних паперів (заощадження суб’єктів 
економіки, що власно вкладені в інструменти ринку цінних паперів та 
через фінансових посередників), нереалізований потенціал – це грошові 
кошти, які за наявності сприятливих умов можуть бути спрямовані на 
ринок цінних паперів (заощадження суб’єктів на депозитах у банках; 
заощадження суб’єктів на рахунках в інших фінансово-кредитних 
установах; заощадження у суб’єктів поза фінансово-кредитною системою; 
валютні заощадження суб’єктів економіки; заощадження іноземних 
суб’єктів, що можуть бути вкладені в економіку України) [2]. 

Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого 
розвитку ринку цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку було розроблено проект Програми розвитку фондового 
ринку на 2012–2014 роки, в якому окреслені наступні завдання [4]: 

1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового 
ринку. 

2. Удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її 
надійного і ефективного функціонування. 

3. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на 
фондовому ринку та захисту прав інвесторів. 

4. Стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України. 
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