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Вступ 

Актуальність теми. Перетворення фінансової системи на більш 

ефективну та надійну основу економічного розвитку вимагають 

обгрунтування напрямів удосконалення фінансової політики в цілому та її 

складових, вагома роль серед яких належить фондовому ринку, який 

відповідає за акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів. Тому, 

державна фінансова політика провідних країн світу однозначно спрямована 

на розвиток та покращення фондового ринку. 

Міжнародна економічна глобалізація, як сучасний стан міжнародного 

господарства змушує переплітатися економіки різних країн світу, особливо 

це стосується фінансового сектору, внаслідок чого відкрилися нові шляхи 

руху капіталів, що призвело до виникнення міжнародних фінансових ринків. 

Останніми роками фінансовий капітал мав інтернаціональний характер, 

тобто переміщався в ті країни та регіони, де зростання очікувалось найбільш 

прискореними темпами. Під впливом процесу інтеграції та консолідації у 

світовий простір сформувався міжнародний фондовий ринок, що складається 

з локальних ринків – сегментів. Отже, можна сказати, що національні 

фондові ринки формують міжнародний фондовий ринок взаємодіючи між 

собою. Інтеграція в нього відбувається як на рівні капіталів, так і на 

технологічному рівні. 

Найбільш масштабним та динамічним сегментом фінансового ринку є 

фондовий ринок, через його ефективні механізми акумуляції і перерозподілу 

інвестиційних ресурсів. І ці процеси трансформації, які були помічені у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства, спонукають до розвитку фондового 

ринку України. 

Неможливо уявити жодну сучасну розвинуту країну без динамічно 

розвинутого фондового ринку, тому важливою частиною економічних 

реформ України є інтеграція у світову економіку. 

Фондовий ринок має таку властивість об’єднувати в собі основні 

капітали різних інститутів і впливати на розвиток усіх сфер життєдіяльності 



суспільства. Економічні кризи починаються з рецесії на фондових ринках. 

Вже багато років вчені-економісти намагаються визначити та дослідити 

ключові закономірності розвитку фондового ринку, особливістю якого є – 

глобалізація, тобто стирання кордонів між усіма країнами світу та як 

наслідок, світовими фінансовими центрами. 

Задля досягнення позитивних результатів Україні необхідно розвинути 

інституціональну та технологічну інфраструктуру фондового ринку, 

створити функціонуючу нормативно-правову базу, підготувати високо 

кваліфікованих спеціалістів, які мали б достатньо знань та вмінь аби 

ефективно та продуктивно здійснювати свою діяльність на фондовому ринку, 

створити позитивне середовище для усіх професійних учасників фондового 

ринку. 

Оскільки позиція України наразі є нестабільною та присутні деякі 

труднощі в економіці країни, то виникає необхідність обгрунтувати 

теоретичні основи функціонування фондового ринку в період кризи, а також 

знайти шляхи подолання занепаду та підвищення ефективності 

функціонування. Це можливо лише за умови комплексного аналізу сучасного 

стану країни, вивчення подальших тенденцій та прогнозів. 

Теоретичні основи розвитку фондового ринку в умовах глобалізації 

розкрито в працях як зарубіжних, так і українських вчених, а саме: 

Л.Антонюк, М.Берзоні, О.Буянова, Б.Губського, Б.Колтинюка, С.Матросова, 

Дж.Лінтнера, Р.Мертона, М.Монтеса Б.Рубцова, Ю.Фами, Л.Федякіної, 

Б.Ческідова, У.Шарпата, О.Аршавського, О.Бурєніна, І.Вальтера, Є.Жукова, 

М.Міллера, Г.Марковіца, Я.Міркіна, А.Поручника, Дж. Сороса. 

Проте формування міжнародного фондового ринку з включенням 

національних ринків, як сегментів, вимагає необхідність вивчення більш 

повного та розгорнутого аналізу процесів та тенденцій на сучасному 

міжнародному фондовому ринку. 

Метою дослідження є визначення основних тенденцій та особливостей 

торгівлі цінними паперами, оцінка поточного стану розвитку фондового 



ринку та фондових бірж України і світу, оцінка ступеню глобалізації, та 

визначення можливості використання іноземного досвіду для побудови 

ефективного фондового ринку в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були досліджені 

та вирішені наступні завдання: 

 Розкрити суть та роль фондового ринку. 

 Виявити наявність інструментів фондового ринку. 

 Проаналізувати існуючі фондові біржі в Україні та за її 

межами. 

 Охарактеризувати особливості функціонування фондового 

ринку України. 

 Оцінити перспективи розвитку фондового ринку України. 

 Установити напрями інтеграції фондового ринку України в 

світовий фондовий ринок. 

Об’єктом досліждення є торгівля цінними паперами на фондовому 

ринку України. 

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають під 

час торгівлі цінними паперами на фондових ринках. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи було використано 

діалектичний та історичний методи дослідження для того щоб 

проаналізувати та дослідити діяльність фондового ринку. Також були 

застосовані порівняльний, статистичний та графічні методи. 
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