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Анотація: Робота містить результати дослідження напрямів активізації 

діяльності суб’єктів вітчизняного ринку цінних паперів. Визначено стимулюючі 

фактори виходу емітентів та інвесторів на ринок цінних паперів, 

сформульовано пропозиції щодо розвитку інфраструктури даного сегменту 

фінансового ринку в Україні. 
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Abstract. The paper contains the research results concerning the directions of 

the domestic subjects’ revitalization. Stimulating factors for issuers and investors to 

work on the securities market are defined, proposals for infrastructure development 

on this segment of Ukrainian financial market are formulated. 
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В умовах реалізації курсу на євроінтеграцію, появою зовнішньополітичних 

викликів питання формування в Україні інвестиційно привабливого, стійкого та 

конкурентоспроможного ринку цінних паперів стоїть особливо гостро. Можливості 

його розвитку визначаються, зокрема, складом суб’єктів ринку, їх фінансовим 

потенціалом та рівнем фахової підготовки, ефективністю взаємодії між ними. 

Одним з головних напрямів розвитку ринку цінних паперів слід вважати 

активізацію та оптимізацію діяльності його суб’єктів (див. рис. 1). 

 

СУБ‘ЄКТИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Прямі Інфраструктурні 

Емітенти 

Інвестори 

Суб‘єкти регулюючої інфраструктури - здійснюють 
упорядкування відносин між іншими учасниками шляхом 
встановлення правил, стандартів та критеріїв поведінки на 
ринку (державні органи влади: Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, 
НКЦПФР, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо; місцеві 
органи влади в межах своїх повноважень) 

Суб‘єкти організаційно-технічної інфраструктури - 
займаються посередництвом на ринку і надають послуги 
щодо торгівлі цінними паперами, здійснюють депозитарну 
діяльність та діяльність з організації торгівлі, клірингову  
діяльність (брокери, дилери, андерайтери, зберігачі, 
реєстратори, депозитарні установи, компанії з управління 
активами, фондові біржі) 

Суб‘єкти інформаційно-дослідної інфраструктури: 
науково-дослідні установи, які займаються дослідженнями 
ринку, консалтингові фірми, ділові видання, рейтингові 
агентства тощо 

 
Рис. 1. Суб’єкти ринку цінних паперів* 

* Джерело: складено автором самостійно 
 

В більшості проблему стимулювання емітентів та інвесторів на ринку 

цінних паперів можна усунути за рахунок покращення соціально-економічного 

середовища в Україні. Зокрема, необхідними є зміцнення національної 

грошової одиниці, зменшення дефіциту державного бюджету, вирівнювання 

платіжного балансу, нарощування капітальних інвестицій та витрат на 

інноваційну діяльність, скорочення енергозалежності країни, розробка 



довгострокової стратегії розвитку з метою ефективної інтеграції господарства 

країни у світовий економічний простір. 

Слід відмітити, що національний ринок цінних паперів є ринком покупця, 

тому головна увага має бути зосереджена на створенні сприятливого 

інвестиційного клімату. Оскільки фінансові можливості індивідуальних 

інвесторів є обмеженими, збільшення інвестиційного потенціалу інституційних 

інвесторів є ключовим завданням у цьому напрямі. 

В Україні банки, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні 

фонди, страхові компанії виявляють значний інтерес до цінних паперів як 

об’єктів інвестицій, що зумовлено потребою диверсифікації портфеля активів, 

забезпечення цільового рівня прибутку, процесом управління ризиками, 

необхідністю отримання конкурентних переваг на фінансовому ринку. Тому 

питання нарощування обсягів вкладання коштів у цінні папери цими суб’єктами 

повинно вирішуватись не скільки у напрямі усунення регулятивних обмежень 

щодо цих операцій, скільки у напрямі збільшення кількості цих інституційних 

інвесторів та оптимізації їх діяльності. З цією метою потрібно забезпечити: 

 оновлення нормативно-правового забезпечення діяльності фінансово-

кредитних установ в Україні у відповідь на загальносвітові тенденції 

фінансових ринків, кризові явища та інтеграційні процеси; 

 розробку довгострокової програми стратегічного розвитку структури 

суб’єктів фінансового ринку строком на 10-20 років з метою забезпечення 

оптимальної їх кількості, складу, фінансового стану та відповідності цих 

показників принципам економічної безпеки країни; 

 освоєння передового міжнародного досвіду з проведення та управління 

діяльністю інституційних інвесторів, як от вимоги Базель ІІІ, Міжнародні 

стандарти фінансової звітності, стандартів ISO тощо. 

Реалізація цих заходів, з однієї сторони, сформує підґрунтя для збільшення 

з боку інституційних інвесторів попиту на цінні папери, а з іншої, - дозволить 

створити нову групу їх потенційних емітентів. 



Аналіз інфраструктури ринку цінних паперів показує, що в рамках 

регулюючої складової змін потребують не самі суб’єкти, а їх політика щодо 

створення сприятливих умов для розвитку даного ринку. Щодо суб’єктів 

організаційно-технічної та інформаційно-дослідної інфраструктури, то сьогодні 

в Україні спостерігаються негативні тенденції до скорочення кількості 

ліцензованих торговців цінними паперами, реєстраторів, зберігачів, компаній з 

управління активами, незначного числа депозитарних установ. Серед причин 

цього явища, окрім важкого економічного стану країни, слід назвати: 

- скорочення кількості цінних паперів, операції за якими потребують 

втручання професійних учасників; 

- складність процедури і високі вимоги до отримання ліцензій та дозвільної 

документації на проведення професійної діяльності на фондовому ринку;  

- недостатній рівень фахової підготовки кадрів, що претендують на 

співробітництво із суб’єктами професійної діяльності на ринку цінних паперів; 

- високе податкове навантаження на операції з торгівлі цінними паперами. 

Потрібно розуміти, що подальше нарощування обсягів торгівлі цінними 

паперами неможливе без адекватного збільшення кількості професійних 

учасників ринку цінних паперів та рівня їх кваліфікації. Невиконання цієї вимоги 

спричиняє зростання частки угод на позабіржовому, неорганізованому ринку, що 

веде до ускладнення регулювання емісії та обігу цінних паперів з боку держави. 

Гостра потреба у розвитку інфраструктури ринку цінних паперів зумовлює 

необхідність вживання ряду заходів (див. рис. 2). 

Особливу увагу слід звернути на якість інформаційного забезпечення 

ринку цінних паперів та прозорість усіх операцій, що з ними пов’язані. Аналіз 

цих показників дозволяє зробити висновок про їх незадовільний стан. 

Головною причиною в даному випадку є значна кількість зловживань та 

системних порушень, які допускають емітенти, посередники та органи 

регулювання під час реєстрації випуску цінних паперів, їх обігу та виконання 

зобов’язань за ними. Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у розробці 

прозорих і зрозумілих процедур у поєднанні із посиленням наглядової функції 



та підвищенням рівня відповідальності за невчасне надання належної 

інформації, її неповноту та/або недостовірність. 
 Рекомендовані заходи Очікувані результати 

● оновлення порядку отримання ліцензії на проведення 
видів професійної діяльності на ринку цінних паперів у 
напрямку їх здешевлення, забезпечення прозорості та 
відповідності світовим стандартам; 
● включення рейтингових агентств до складу 
професійних учасників фондового ринку за 
законодавством; 
● зобов‘язання проводити рейтингування облігацій у 
міжнародних рейтингових агентствах; 
● запровадження тимчасового пільгового режиму 
оподаткування прибутку торговців цінними паперами; 
● збільшення вимог до котирування та представлення 
цінних паперів недержавного сектору на торгах на 
біржовому ринку; 
● забезпечення кадрової підготовки спеціалістів у сфері 
професійної діяльності на ринку цінних паперів шляхом 
створення спеціалізованого вищого навчального закладу 
при НКЦПФР. 

● розвиток інфраструктури 
ринку цінних паперів; 
● збільшення кількості 
професійних учасників 
фондового ринку; 
● підвищення рівня фахової 
підготовки суб‘єктів, які задіяні у 
сфері професійної діяльності на 
ринку цінних паперів; 
● зростання інформативності та 
прозорості кредитних рейтингів 
облігацій та їх емітентів; 
● розширення можливостей 
вітчизняних суб‘єктів 
інфраструктури ринку цінних 
паперів працювати з іноземними 
інвесторами. 

 
Рис. 2. Заходи з поліпшення інфраструктури ринку цінних паперів в Україні* 

* Джерело: складено автором самостійно 
 

Іншим актуальним питанням є доведення належної інформації до зацікавлених 

осіб. Насамперед, це стосується кола потенційних інвесторів, які утримуються від 

купівлі цінних паперів або через брак даних про їх якість і надійність емітента, або 

через нерозуміння переваг і недоліків такого вкладання коштів. 

Отже, політика держави, місцевих органів влади та компаній має бути 

спрямована на просування їх цінних паперів як продукту, придатного для 

збереження і примноження заощаджень, а також на розповсюдження доступних 

для розуміння роз’яснювальних та аналітичних матеріалів про стан фінансового 

ринку та перспективи його розвитку. 
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