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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Фінансовий ринок є важливою складовою економіки будь-якої країни. Від його стану та ефективності функціонування
також залежить економічний розвиток України. Трансформація українського фінансового ринку, яка набула хаотичного та непослідовного характеру через постійні кризові явища та несистемний підхід з боку державних органів регулювання,
не призводить до якісних та кількісних покращень інфраструктури та розвитку
фінансового інструментарію. Це, у свою чергу, негативно впливає на кругообіг
фінансових ресурсів всередині держави і низькому рівню нагромадження капіталу
населенням та іншими економічними одиницями, .
Сучасний стан фінансового ринку України характеризується нестабільністю
низькою ефективністю розподілу фінансових ресурсів, слабким розвитком фінансових посередників та інфраструктури. Фінансова та валютна нестабільність, військовий конфлікт та окупація 7% території України сприяли погіршенню умов
для належного розвитку локального фінансового ринку. Навіть доволі сильно розвинена банківська система отримала суттєві негативні наслідки від розгортання
подій в країні. Не сприяє розвитку фінансового ринку і низька фінансова культура
суспільства, що характеризується низькою депозитною активністю, високим рівнем неповернення кредитів, недовірою до запровадження новітніх інструментів та
нових продуктів на ринку фінансових послуг. Однак, без ефективного використання фінансових інструментів, потужного фінансового ринку неможливий розвиток України в цілому. Саме тому, дослідження ринку фінансових інструментів
є надзвичайно актуальним та вкрай необхідним. Підкреслює актуальність теми
зацікавленість в ній фахівців високого рівня.
Теоретичні й інституціональні засади досліджуваної проблеми сформувалися завдяки фундаментальним дослідженням відомих зарубіжних учених, зокрема:
Г. Дж. Александера, Дж. В. Бейлі, Ф. Мишкіна, Р. Мертона, Р. Т’юлза, Б. Фельдмана, Р. Г. Хаббарда, У. Ф. Шарпа та ін. Теоретичні положення були розвинуті
науковими школами інших країн. Так, відомі наукові праці російських учених О.
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Є. Абрамова, А. М. Буреніна, Б. Б. Рубцова, Я. М. Міркіна, З. О. Воробйової, О.
Ковальова та багатьох інших.
Дослідженню питань стану та розвитку вітчизняного фондового ринку, його
взаємозв’язкам із процесами, що відбуваються в економіці, приділяють увагу В.
С. Загорський, Ю. Я. Кравченко, В. М. Шелудько та ін. Як інструменти інвестиційного процесу розглядають у своїх роботах І. О. Бланк, Б. Л. Луців, А. А.
Пересада, І. Л. Сазонец та багато інших учених. Сфері вивчення ринку похідних
інструментів присвячені роботи Г. І. Андрєєвої, І. М. Бурденко, Л. О. Примостки,
О. М. Сохацької та ін. В українській економічній літературі дослідження інновацій на фінансових ринках набуло актуальності лише в останнє десятиріччя. У
працях вітчизняних науковців, таких як: Г. Азаренкова, І. Андрощук, Л. Антонюк,
С. Єгоричева, Г. Карпенко, В. Корнєєв, Д. Кочергін, О. Кравчук, Т. Медвідь, О.
Мозговий, Т. Мусієць, А. Поручник, В. Савчук та ін. – цим питанням приділяється
багато уваги.
За останні роки на фінансових ринках розвинених країн спостерігається бурхлива інноваційна діяльність, унаслідок якої з’явилися нові продукти, у т. ч. нові
форми деривативів, альтернативні продукти перенесення ризику, біржові індексні
фонди. Учасники інноваційної діяльності намагаються створити такі продукти, які
б відрізнялися від існуючих і відповідали поступовим або стрімким змінам у економіці. Цим пояснюється пильна увага зарубіжних економістів до питань фінансових інновацій: у різні роки їх досліджували Ф. Аллен і М. Скоулз, Ф. Блек і Д.
Гейл, Д. Даффі і Б. Грехем, Р. Рахі і В. Зільбер, Г. Кроуфорд і Б. Сена, Ф. Лонгстафф, Дж. Метьюз, Р. Мертон, В. Міллар, М. Міллер, E. Роджерс, Дж. Уолмслі,
Дж. Фіннерті та ін.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є інструменти фінансового ринку. Предметом дослідження є застосування інноваційних фінансових інструментів для розвитку фінансового ринку України.
Метою роботи є розробка пропозицій по запровадженню нових інструментів фінансового ринку як механізму залучення капіталу на розвиток економіки
України.
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Крім того актуальним є аналіз особливостей запровадження інноваційних
фінансових інструментів, залучення інвестицій юридичних осіб для розвитку реального сектору економіки України.
Завдання дослідження, які повинні забезпечити досягнення поставленої мети.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
визначити негативні тенденції фінансового ринку України; розглянути законодавчу та нормативну базу, а також такі показники, як: споживча інфляція; рівень доларизації кредитів і депозитів; рівень золовалютних резервів, рівень середньозважених ставок за новими кредитами не фінансовим корпораціям у національній
валюті; впровадження принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів; статус фінансового ринку України; рейтинги Світового банку в частині захисту міноритарних інвесторів; за рівнем капіталізації лістингових компаній; за обсягом
торгів на фондового ринку; економічної свободи; напрямки розвитку інструментів
ринку цінних паперів.
Методи дослідження, основні методи та прийоми аналізу, які використані при виконанні роботи.
Метод – система принципів, вимог та правил, якими ми можемо досягти
поставленої мети. При проведенні дослідження використовувалися загальнонаукові методи спостереження, порівняння, моніторингу, теоретичні методи аналізу,
систематизації, синтезу, аналогії та історичний метод.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження можуть бути використані для порівняння стану, динаміки та визначення
пріоритетів реформування в сфері фінансових ринків.
Крім того наведені дані можуть бути використані для певного законодавчого, організаційного впо рядкування та впровадження повного спектру
фінансових інструментів.
Необхідним кроком на сучасному етапі функціонування ринку цінних паперів є розробка новітніх фінансових інструментів, які сприяли б залученню населення в інвестиційний процес.
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Наведені шляхи вирішення проблем щодо стратегічної політики держави в
галузі випуску та обігу фінансових інструментів, підвищення інвестиційної привабливості ринків капіталу для корпоративних та приватних інвесторів, створення
правових засад сек'юритизації боргових зобов'язань, зниження інвестиційних та
кредитних ризиків, підвищення рівня захисту прав інвесторів і кредиторів.
Результати дослідження можуть бути використані при розробці єдиного
закону, який регулював би систему фінансових інструментів, їх регулювання, випуск та обіг, який заснований на вимогах Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
«Про державне регулювання ринку цінних паперів», що забезпечить розвиток ринку деривативів, приплив інвестицій в економіку, появу високодохідних хеджфондів, прозорість торгів тощо.
При написанні дипломної роботи використовувалися інформаційні джерела мережі Internet, пакети програм Маtlab, MS Excel для аналізу на ПК.
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