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ВСТУП 
Актуальність дослідження.  

Фондовий ринок є невід’ємною складовою економічної системи 

України, оскільки саме він відіграє важливу роль у русі грошового капіталу 

та цим самим забезпечує умови для економічного зростання країни. 

Фондовий ринок є одним з найдинамічніших сегментів фінансового ринку і 

виконує роль сполучного ланцюга між ринком грошей та ринком капіталів.  

Найбільш активними учасниками фондового ринку виступають банки, 

які впливають на його формування та розвиток.  

Оскільки в Україні фондовий ринок знаходиться на стадії розвитку та 

формування, роль банків як професійних учасників на ньому також тільки 

формується. 

На сьогоднішній день банки України не займаються професійною 

діяльністю на фондовому ринку на такому рівні, як банки країн з 

прогресуючим фондовим ринком.  

Прикладом для підтвердження цього припущення може слугувати ПАТ 

«Укрсоцбанк», який є об’єктом дослідження дипломної роботи. Тому 

важливо сьогодні досліджувати проблеми, а також визначати основні 

орієнтири розвитку діяльності банків як професійних учасників фондового 

ринку. Цим пояснюється актуальність дослідження діяльності банків як 

професійних учасників  фондового ринку України.  

Наукова новизна. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Передумови для дослідження функціонування банків як професійних 

учасників фондового ринку в Україні з’явились відносно недавно, оскільки 

більшість українських банків тільки починають свою діяльність на 

фондовому ринку. Це є причиною  недосконалого дослідження цієї проблеми 

серед українських науковців. 

Незважаючи на цей факт, окремі практичні та теоретичні аспекти 

функціонування банків на фондовому ринку знайшли відображення в 

наукових роботах небагатьох  вчених-економістів, а також практиків. 



 
 

 
 

Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням проблеми 

функціонування банків на фондовому ринку, необхідно виділити таких 

авторів: О.І. Береславська, В.І. Міщенко, Н.Г. Сла’вянська, О.І. Кірєєв, В.З. 

Кузьмінський, М.М. Миколишин, А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.В. Суганяка, 

С.О. Глібко. 

Актуалізація необхідності розв’язання проблем функціонування банків 

на фондовому ринку загалом та як професійних учасників фондового ринку 

зокрема, з одного боку, та недостaтність статистичних та  прaктичних 

рoзробок зазначеної прoблеми в Україні, з іншого боку, обумовили вибір 

теми  дипломного дослідження. 

Об’єкт дослідження  

Об’єктом дослідження дипломної роботи є діяльність банків як 

професійних учасників фондового ринку.  

Предмет дослідження  

Предметом дослідження виступають  теоретичні, методичні та 

практичні  засади функціонування банків як професійних учасників 

фондового ринку на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк». 

Мета і завдання дослідження.  

Мета дослідження полягає у розгляді та удосконаленні теоретичних, 

методичних та  практичних засад  функціонування банків  як професійних 

учасників фондового ринку. 

Формулювання мети обумовило важливість вирішення таких завдань: 

- розкрити сутність функціонування банків як професійних учасників 

на фондовому ринку; 

- обґрунтувати роль банків на фондовому ринку; 

- охарактеризувати види професійної діяльності, які здійснює ПАТ 

«Укрсоцбанк»; 

- проаналізувати  сучасні тенденції діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» 

серед інших професійних учасників фондового ринку України; 

- дослідити зарубіжний досвід діяльності банків на фондовому ринку; 



 
 

 
 

- запропонувати напрями активізації діяльності банків як професійних 

учасників фондового ринку України. 

Методи дослідження.  

При написанні роботи використовувалися загальнонаукові та 

специфічні методи наукового пізнання.  В роботі використовувались  такі 

методи як: індукція та дедукція, зіставлення, наукова абстракція (для 

вивчення та узагальнення теоретико-практичних основ функціонування 

банків на фондовому ринку), аналіз та синтез, економіко-статистичні методи, 

математичний метод, статистичний і графічний методи.  

Інформаційна база дослідження. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти з питань функціонування  фондового ринку та діяльності банків 

на ньому як професійних учасників фондового ринку, статистичні матеріали  

ПАТ «Укрсоцбанк», наукові публікації вітчизняних вчених з досліджуваної 

проблеми, фінансова звітність комерційних банків України, звітність 

НКЦПФР та ресурси світової інформаційної мережі Internet. 
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