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ВСТУП 

 

Однією з рушійних сил економічного зростання будь-якої цивілізованої 

країни в сучасних умовах має бути розвиток фондового ринку. Розвинений 

фондовий ринок здатен забезпечити нашій країні вирішення пріоритетних 

завдань економічного розвитку, оптимізувати структуру національної 

економіки, сприяти наближенню рівня вітчизняного фінансового ринку та 

інвестиційної культури  до рівня розвитку європейських країн.  

Ефективність фондового ринку залежить від виконання ним певних 

цілей і  завдань. Серед основних з них –  акумуляція тимчасово вільних 

коштів юридичних та фізичних осіб, обслуговування потреб емітентів та 

інвесторів на фондовому ринку. Рух грошових коштів, їх мобілізація, 

створення умов для формування капіталу в розмірах, який здатний 

вирішувати складні економічні завдання, здійснюється на фондовому ринку 

за допомогою таких його основних фінансових інструментів, якими є  цінні 

папери (ЦП) та забезпечується певною сукупністю його професійних 

учасників, основними з яких є торговці цінними паперами. Торговці 

займають важливе місце в інфраструктурі фондового ринку, забезпечуючи 

розміщення та обіг цінних паперів.  

Торгівля цінними паперами починає розвиватися в Україні після 

прийняття в червні 1991 року  Закону «Про цінні папери та фондову біржу». 

Торговці мали право провадити  комісійну, комерційну діяльність та 

діяльність з випуску цінних паперів. Приватизаційні процеси, що відбувалися 

в 1990-х роках, сприяли розвитку та вдосконаленню діяльності торговців.  

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», що був прийнятий 

в 2006 році, розширено різновиди діяльності з торгівлі цінними паперами. На 

сьогодні вони здійснюють дилерську, брокерську діяльність, андерайтинг, 

займаються наданням послуг з управління цінними паперами та грошовими 

коштами інвесторів, що призначені для інвестування у цінні папери.  
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Сучасна діяльність з торгівлі цінними паперами ускладнюється у 

відповідь на зміни, що відбуваються в глобальному фінансовому середовищі. 

На сьогодні в діяльності брокерів та дилерів використовуються складні 

технологічні системи, що засновані на величезних масивах інформації, 

виявляється тенденція до підвищення ролі роботів та штучного інтелекту в 

прийнятті рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів.  

Актуальність теми магістерської дипломної роботи зумовлена тим, що 

на сьогодні торговці цінними паперами як професійні учасники фондового 

ринку займають активну позицію на ринку цінних паперів та впливають на 

його розвиток. Здійснюючи брокерську діяльність, яка спрямована на 

обслуговування широких верств населення та юридичних осіб, торговці 

пропонують все більш широкий спектр послуг клієнтам. Надання торговцями 

брокерських послуг на фондовому ринку має сприяти популяризації 

інвестування в цінні папери та інші інструменти фондового ринку серед 

населення, що призведе до залучення необхідних економіці фінансових 

ресурсів.  

Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних засад здійснення 

брокерської діяльності та обґрунтування пропозицій щодо її вдосконалення.   

Для реалізації мети дипломної роботи були поставлені наступні 

завдання:  

розкрити теоретичні засади  професійної діяльності з торгівлі цінними 

паперами на фондовому ринку;  

охарактеризувати брокерську діяльність торговців цінними паперами;  

визначити інформаційне забезпечення діяльності торговців;  

висвітлити проблемні питання, що розглядаються у наукових виданнях 

та стосуються торговців цінними паперами; 

провести оцінку брокерської  діяльність торговців цінними паперами 

на фондовому ринку України та на прикладі діяльності компанії ТОВ 

«ТАСК-Брокер»; 
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дослідити зарубіжний досвід надання послуг з торгівлі цінними 

паперами;  

визначити тенденції, основні проблеми брокерських послуг на ринку 

цінних паперів та запропонувати шляхи їх вирішення.  

Об’єктом дослідження є брокерська діяльність на фондовому ринку. 

Предметом дослідження є економічні відносини у грошовій формі, що 

виникають при здійсненні  брокерської  діяльності на фондовому ринку. 

Різним аспектам функціонування фондового ринку та діяльності з 

торгівлі цінними паперами присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних 

економістів і експертів, серед яких: Н. Берзон, С. Бірюк,  М. Бурмака, М. 

Гольцберг , В. Корнеев, Ф. Мишкін, О. Мозговий, З. Мочерний, C. Хоружий, 

В. Шапран, Н. Шапран, В. Шелудько, Г. Шовкопляс, Ю. Кравченко, Е. 

Найман та інші. 

Інформаційною базою для підготовки є роботи стали законодавчі та 

нормативно-правові акти України, статистичні та аналітичні дані 

Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), 

інформаційні дані Професійної асоціації учасників фондового ринку та 

деривативів (ПАРД), ТОВ «ТАСК-брокер», фондових бірж, публікації у 

періодичних виданнях, інтернет-ресурси. 

У роботі використано порівняльний аналіз, економіко-математичні та 

статистичні методи дослідження. 

Робота складається з трьох розділів. В першому розділі розкрито 

теоретичні засади здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними 

паперами, інформаційне забезпечення та висвітлено основні проблеми 

професійної діяльності на фондовому ринку, що розглядаються у наукових 

фахових виданнях. В другому розділі проведено оцінку брокерської 

діяльності торговців  цінними паперами в Україні. В третьому –  визначено 

напрямки подальшого розвитку брокерської діяльності торговців цінними 

паперами в Україні.  Результати дослідження відображено у висновках.  
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