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ВСТУП 
 

Від самого зародження ринкових відносин та їх учасники прагнули винайти 

шляхи, що дозволили б оптимізувати процеси обміну товарно-матеріальними 

цінностями та підвищити ефективність цих процесів. На сучасному етапі 

розвитку, ринкові відносини та являють собою надскладну, взаємопов’язану систему 

процесів, факторів та інструментів впливу на них.  

Дослідження ринку цінних паперів та завжди мало особливе значення як для 

окремих суб’єктів, так і для цілих та економік. Багато науковців і учасників ринку 

присвячували свої праці опису та дійсних процесів, проблематиці аналізу та 

прогнозування стану фінансових інструментів. В процесі еволюції та ринкових 

механізмів сформувалися два основних напрямки аналізу фінансових 

інструментів – технічний та фундаментальний.  

Якщо технічний аналіз враховує лише поведінку ринку та щодо конкретного 

фінансового інструмента, то фундаментальний підхід покликаний аналізувати 

реальні економічні властивості та фінансового інструмента, фінансовий стан його 

емітента, стан мікро та макросередовища, в якому даний інструмент існує. 

Зважаючи на це, тема даної магістерської дипломної роботи має суттєве значення 

в контексті аналітики на фінансових ринках та взагалі і на ринку акцій зокрема, та є 

актуальною, адже кожен професійний учасник повинен володіти знанням і 

розумінням механізмів та принципів фундаментального та аналізу та інструментів, 

котрі в ньому застосовуються. 

На практиці поняття та фундаментального аналізу почало розвиватися у США 

в першій половині ХХ-ст. Засновниками класичної школи та фундаментального 

підходу є Б. Грехем та Д. Додд. В 1934 році вони опублікували результати своєї 

праці «Аналіз цінних паперів» («Security analysis»). Пізніше Б. Грехем застосував 

метод фундаментального аналізу у власній практиці, що допомогло йому стати 

доволі успішним інвестором у США, та сприяло появі багатьох послідовників. 

Можливість застосування фундаментального аналізу виникає лише в умовах 
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ринкової економіки, коли на галузі економіки впливають будь-які зовнішні та 

внутрішні чинники, не пригнічувані урядом країни. 

Предметом дослідження є сукупність методів та прийомів проведення 

фундаментального аналізу фінансових показників та економічних процесів для 

оцінки вартості акцій. 

Об’єктом дослідження є ринок акції України. 

Мета дипломної роботи полягає у виявленні особливостей застосування 

фундаментального аналізу в Україні, розробці напрямків підвищення якості та 

цінності результатів фундаментального аналізу для прийняття ефективних та 

інвестиційних рішень на фінансовому ринку.  

Досягнення поставленої мети буде забезпечено виконанням наступних 

завдань: 

 визначити сутність, цілі, переваги та недоліки проведення 

фундаментального аналізу; 

 проаналізувати нормативно-правове та інформаційне забезпечення та 

його вплив на проведення фундаментального аналізу в Україні; 

 визначити джерела інформації для проведення фундаментального 

аналізу акцій на фондовому ринку України; 

 визначити інструментарій фундаментального аналізу та етапи його 

проведення; 

 з’ясувати особливості проведення фундаментального аналізу на 

фондовому ринку України на прикладі акцій ПАТ «АРСЕЛОР-МІТТАЛ 

КРИВИЙ РІГ» 

 визначити негативні аспекти проведення фундаментального аналізу в 

Україні, що знижують цінність його результатів для ефективних 

інвестиційних рішень. 

 розробити рекомендації щодо підвищення ефективності проведення 

фундаментального аналізу акцій в Україні. 
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У якості інформаційної бази та при написанні дипломної роботи були 

використані монографії зарубіжних авторів: Роджеа Ф. Мюррея, та Л. Гітмаа, Т. 

Коллера, та Харрісона Марка, та М. Джонка, та С. Коттла, та Франка Е. Блока, та У.Баффета 

та ін. Серед українських авторів питанням фундаментального аналізу присвячено 

роботи О.Є. Руденка, Г. Чухая, Є.Г. Самойленка, та М.С. Андреюка, С.Ф. Андрєюка, 

та К. Повжика, В.В. Галасюка, Н.С.Шаран та інших. Проте, цілий та ряд питань, 

особливо в частині та прагматичної ефективності традиційних підходів до 

фундаментального аналізу вартості акцій в Україні залишаються та нерозкритими і 

тому потребують подальших досліджень. При проведенні дослідження та 

використовувалися також нормативно-правові акти, які регулюють та проведення 

оцінки акцій в Україні, праці вітчизняних та іноземних науковців, що стосуються 

фундаментального та аналізу, звітність та інша та публічна інформація  акціонерних 

товариств, в тому числі ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», річні та 

регулярні звіти НКЦПФР, статистичні данні та Державної служби статистики, та НБУ 

та міжнародних інформаційно-аналітичних агентств, результати торгів акціями на 

ПФТС. 

Під час виконання  та дослідження було використано та загальнонаукові методи: 

аналізу, та синтезу, індукції, та дедукції, узагальнення, та систематизації та інші. Для 

розрахунків та побудови  та графіків і таблиць застосоване та програмне забезпечення 

Microsoft Word, та Microsoft Excel. 

Практичне значення та отриманих результатів та полягає в тому, що в результаті 

вивчення особливостей проведення фундаментального аналізу акцій та в Україні, 

було виявлено ряд проблем, та пов'язаних як з розвитком та фондового ринку, так і  

методологічних, та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності та 

фундаментального аналізу при визначенні та справедливої вартості акцій та з метою 

обґрунтування інвестиційних рішень. 
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18. Закону України «Про національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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31. Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  https://bank.gov.ua/  

32. Офіційний сайт Незалежної асоціації банків України [Електронний ресурс] – 
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