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ВСТУП 

 

Беручи до уваги той факт, що основною метою будь-якої компанії є 

збільшення її вартості в інтересах акціонерів, а, як відомо, це вимагає чималих 

коштів, в даний час первинні публічні розміщення акцій (IPO) представляють 

собою один з надійніших і зарекомендували себе з позитивної точки зору 

способів збільшення фінансових можливостей компаній, а також виступають 

одним з ключових питань в галузі фінансів. У зв'язку з бурхливим розвитком 

економік країн, що розвиваються і формуванням їх фондових ринків 

спостерігається тенденція до зростання числа фірм, які вдаються до даного 

джерела фінансування, що свідчить про доцільність досліджень в даній області як 

з теоретичної, так і з практичної точок зору. Більш того, актуальність даного 

питання обґрунтовується ще й тим, що процесу IPO притаманний ряд 

специфічних проблем, які досить важко пояснити за допомогою базової 

економічної теорії. 

Але, не дивлячись на всі вище перераховане, аналітичні огляди ілюструють 

той факт, що проблематика IPO, і яка з її аналізу оцінка ефективності його 

проведення була проаналізована і пояснена в повній мірі. Деякі дослідження були 

зроблені, але в основному для зарубіжних і розвинених країн. Теоретичні аспекти 

первинного публічного розміщення акцій присвячені дослідженням таких 

зарубіжних вчених, як Л. Філд, Р. Фіш, А. Шерман, Дж. Миркин, В. Овчинников, 

Дж. Але, Д. Бредлі, Дж. Бред, П. Конвей, М. Ронні, П. Спіндт, П. Шульц, Д. 

Крейг, А. Мелло, Е. Міллер, Дж . Ріттер, та інші. 

Теоретичні дослідження первинного публічного розміщення акцій 

українських компаній знаходяться в стадії розробки. Серед вітчизняних вчених-

економістів використання первинного публічного розміщення акцій на шляху 

залучення інвестицій, переваги і вимоги IPO вивчаються в працях С. Гвардіні, Т. 

Кутовий, К. Шелехова, М. Благонравін, П. Гулькина, С. Гвардіні, Т. Кутовий, 

К. Шелєхова. Таким чином, дана робота є актуальною не тільки в зв'язку з тим, 

що отримані в ній результати можуть дати цінні відповіді на питання, що 
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стосуються проблематики IPO і оцінки ефективності його проведення 

українськими компаніями, а й тому, що в ній будуть розкриті чинники, що 

пояснюють існування феноменів IPO саме на українському фондовому ринку, що 

дуже значимо для інвесторів, адже в даний час має місце тенденція відновлення 

підготовки емісії акцій українськими компаніями. 

Об’єктом дослідження даної роботи є світові фондові біржі та ринок IPO. 

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають між 

учасниками ринку в процесі IPO на світових фондових біржах. 

Мета дипломної роботи – на основі оцінювання ефективності та умов 

проведення IPO на фондових біржах світу, надати рекомендації для вітчизняних 

емітентів щодо розміщення їх акцій закордоном. Виходячи з цього, були 

поставлені наступні завдання: 

 Розкрити зміст та поняття IPO; 

 Розглянути умови розміщення IPO на світових біржах; 

 Зробити огляд наукових робот за дипломною роботою; 

 Проаналізувати основні кількісні показники діяльності світових бірж 

за останні п’ять років; 

 На основі кількісних, проаналізувати якісні показники діяльності 

світових бірж; 

 Розглянути основні розміщення IPO українських компаній на світових 

біржах; 

 З’ясувати загальний стан розвитку інструменту IPO у світі; 

 Зазначити, які є перспективи використання інструменту IPO 

українськими компаніями. 

Цінність даної роботи полягає в аналізі проблем, характерних для світового 

та українського фондових ринків, які грають важливу роль, як для теорії, так і для 

практики. Результати, отримані в ході проведення даного дослідження, можуть 

бути корисні як для майбутніх наукових робіт, так і служити поясненням 

прийнятих менеджерами рішень, що стосуються фінансової політики компаній. 
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Крім того, аналіз IPO представляє цінність для цілого ряду професійних груп: 

емітентам щодо кращого моменту для первинного публічного розміщення акцій; 

інвесторам - при рішеннях про диверсифікацію портфеля; фахівцям в області 

регулювання ринку цінних паперів - про можливості державного впливу на 

проблематику IPO. 

Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновку у вигляді 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Перша глава присвячена 

розгляду ключових особливостей первинного публічного розміщення акцій і 

раніше проведених досліджень щодо проблематики, характерної даному процесу, 

а також оцінці ефективності його здійснення. Другий розділ - це опис методології 

дослідження проведених IPO, а так само аналіз світових фондових бірж і 

розміщених українських компаній. Третя глава - це проведення аналізу 

специфічних проблем, властивих IPO українських компаній, а також оцінка 

ефективності даного способу нарощування фінансових можливостей компаній. 

  



6 
 

Список використаної літератури 

 

1. «Як читати фінансову інформацію», Майкл Бретт, 2004 г, 230 c. 

2. «Influence of Globalization on the Regional Capital Markets and 

Consequences; Evidence from Warsaw Stock Exchange» Sofya Glavina , 2015 

3. «Проблеми та перспективи розміщення цінних паперів українських 

компаній на Варшавській Фондовій Біржі та її альтернативних майданчиках» 

Познякова О. І., Вільгард М. Р., 2016 

4. «Transformation processes of the IPO market: ukrainian and world 

experience» Побережець О., Ковальова О., Йоргачова М, 2018 

5. «Поняття та цілі IPO» Стефанія Осадчук, 2013 

6. «Переваги первинного публічного розміщення акцій (IPO) як 

інвестиційного інструменту залучення капіталу виробничим підприємством» 

Шелехов К.В., Тарасенко А. О., 2015 

7. «Листинг в США. Руководство по размещению акций на NASDAQ и 

NYSE» PWC 

8. «EU-regulated market: General Standard» офіційний сайт Дойче Борзе 

9. «Листинг в Лондоне. Краткое руководство для эмитентов из России и 

СНГ» 

10.  «The Impact of IPO on the Secondary Stock Market—An Empirical 

Research» Xiaole Li, Xuhui Shi, 2016 

11.  «А critical overview of the transparency and competitiveness of the 

London Stock Exchange» Muhammad Surajo Sanusi, 2018 

12. World Federation of Exchanges https://www.world-exchanges.org/ 

13. Лукашов А. IPO от I до О: Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков [Текст]/ / А. Лукашов, А. Могин. - М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. - 257 с. 

14. Грег Н. Грегори IPO. Опыт ведущих мировых экспертов [Текст]/ Грег 

Н. Грегори. – Гревцов Паблишер, 2008. - 624 с. 

15. Лукашов А. Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость 



7 
 

компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций / 

А. Лукашов, А. Могин, И.А. Никонова - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 350 с. 

16. Сайт Інституту Горшеніна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://institute.gorshenin.ua 

17. «Публічне розміщення акцій українських компаній: проблеми 

підготовки та проведення» О. А. Єрмоленко 

18. «Prospectus disclosure and the stock market performance of initialpublic 

offerings (IPOs): the case of Thailand», 2016, Kulabutr Komenkul (Thailand), 

Mohamed Sherif (United Kingdom), Bing Xu (United Kingdom) 

19. «Активність IPO в Китаї та волатильність ринку акцій» Frank Packer 

та Mark Spiegel, 2016 

20. «Вплив урядових гібридних фондів на заниження цін на IPO на 

ринках, що розвиваються: свідчення з боку корейського фондового ринку» 

Hyunjoo Lee, Jinho Jeong, 2015 

21. «Заниження цін на IPO Після фінансової кризи 2008 року: 

дослідження китайських фондових ринків» Rui Li, 2018 

22. «Залучення капіталу в ЄС через нерегульовані ринки фондових бірж», 

газета «Цінні папери України» № 1., Шапран Н. С. 

23. «Світовий ринок ІРО та SPO: в очікуванні відновлення», газета «Цінні 

папери України» № 12., Шапран Н. С. 

24. «Зв’язок між світовими ринками акцій: тенденції щодо 

диверсифікації», журнал «Цінні папери України» № 16, Шапран Н. С. 

25. «Регулювання фінансового ринку в ЄС: поліпшення захисту 

роздрібного інвестора», журнал «Цінні папери України» №28, Шапран Н. С. 

26. «Іноземні інвестиції: локомотив для вітчизняної економіки», журнал 

«Цінні папери України» №40, Шапран Н. С. 

27. «ІРО: взаємодія з андеррайтером», журнал «Цінні папери України» 

№10-11, Шапран Н. С. 

28. «Малий бізнес: полегшення доступу на ринок капіталу», журнал 

«Цінні папери України» №16-17, Шапран Н. С. 



8 
 

29. «Багатосторонні торговельні системи в ЄС: чи доступні вони для 

емітентів з ринків, що розвиваються?», журнал «Цінні папери України» №26-27, 

Шапран Н. С. 

30. «Проблеми залучення капіталу малими та середніми компаніями?», 

журнал «Цінні папери України» №30-31, Шапран Н. С.  

31. «Українські ІРО на Європейських біржах: аналіз помилок», журнал 

«Цінні папери України» №9-10, 2016р., Шапран Н. С. 

32. «Біржові ринки для малих та середніх компаній», журнал «Цінні 

папери України, УІРФР, 2016, № 25 - 26», Шапран Н.С. 

33. «Розвиток біржового ринку в Євросоюзі», журнал «Цінні папери 

України, УІРФР, 2016, № 43 - 44», Шапран Н.С. 

34. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 720 с.  

35. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Пер с англ. – М.: 

Финансы и статистика, 1999. – 799 с. 

36. Росс Геддес. IPO и последующие размещения акций, К.: ЗАО "Олимп-

Бизнес", 2007. - 352с. 

37. Гвардин С. В. IPO. Стратегия, перспективы и опыт российских 

компаний. М.: “Прогресс”, 2006. - 262 с. 

38. Таранченко З. Стратегия выхода на IPOдиум / З. Таранченко // 

Cтратегии. – 2006. – №11 – С. 32–33. 

39. Петров В. Преимущества IPO перед прочими источниками 

инвестиций / В. Петров // Рынок ценных бумаг. – 2005. – №15 – С. 23–25. 7. 

Фищук І. М. Переваги та недоліки первинного розміщення акцій в умовах 

глобалізації фондового ринку/ І. М. Фищук // Формування ринкових відносин в 

Україні. – 2010. – №9. 

40. IPO як шлях до успіху. / Стівен Блоуерс, Пітер Гріффіт, Томас Мілан. 

- М.: Ернст енд Янг, 2002. - 285 с.  

41. Баканов М. І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. / М. І. 

Баканов, - М.: Фінанси і статистика, 2005 



9 
 

42. Теорія перехідної економіки: Навч. Посіб. / За ред. І.П. Ніколаєвої. - 

М.: Логос, 2005 

43. Дачковська М. IPO українських IT-компаній [Електронний ресурс] / 

М. Дачковська. – Режим доступу: http://internetua. com/IPO-ukra-nskih-IT-kompan-

i---sprava-perspektyvna 

44. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/3480-15 

45. Кутовий Т. Первинне розміщення акцій у практиці українських 

компаній [Електронний ресурс] / Т. Кутовий. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=663 

46. Карпенко М. IPO зі знаком мінус [Електронний ресурс] / М. Карпенко. 

– Режим доступу: http://www.avantcapital.biz/ articles/ipo_so_znakom_minus.htm 

47. Огляд IPO українських компаній з 2005 р. по серпень 2013 р. 

[Електронний ресурс]: звіт Price Waterhouse Coopers. – Режим доступу: 

http://www.pwc.com/en_UA/ua/services/ 

capitalmarkets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf 

48. Шелехов К. Переваги первинного публічного розміщення акцій (IPO) 

як інвестиційного інструменту залучення капіталу виробничим підприємством 

[Електронний ресурс] / К. Шелехов // Електронне наукове фахове видання 

«Ефективна економіка». – Режим доступу: http://www.economy. 

nayka.com.ua/?op=1&z=1019 

49. Шкарпова Е. Спецпроект «Корпоративні фінанси»: Життя після IPO 

[Електронний ресурс] / Е. Шкарпова. – Режим доступу: 

http://archive.kontrakty.ua/gc/2007/3-4/ 19-e-dani.html. 

50. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-IV 

// ВВР. – 2002. – №36. – С. 266.  

51. Демченко А.В. Этапы IPO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ipocongress.ru/rus/guide/ipostages/id/53  

52. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 

23.02.2006//ВВР. – 2006 –С. 31. . Шпот Н.І. Проблеми та перспективи проведення 



10 
 

IPO українськими компаніями / Н.І. Шпот // Сучасні тенденції фінансового ринку 

2011. – 2011. –С. 48. 

53. New York Stock Exchange [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nyse.com/. 

54. Лукашов А.В. IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков / Андрей Лукашов, Андрей Могин. – 2-е изд., испр.и 

доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 361 с.  

55. Сушко Р. Сучасні тенденції ІРО [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrbizn.com/finansy/328-suchasn-tendencyi-ro.html, 2012.  

56. Вишневская Е. IPO на рынке Украины — есть шансы! 

//Информационно-аналитическая газета деньги [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1445, 2006.  

57. Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных 

биржах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.unian.net/rus/ 

detail/122218  

58. Резниченко Е. IPO для украинских компаний: нелёгкие деньги 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobiz.ua/  

59. Квятковски Р. Выход украинских компаний на IPO ожидают после 

Евро-2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.com.ua/2012/ 

05/08/586452/. 

60. Шелехов К.В., Тарасенко А.О. Переваги первинного публічного 

розміщення акцій (IPO) як інвестиційного інструменту залучення капіталу 

виробничим підприємством //Ефективна економіка. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1019, 14.03.2012.  

61. Гвардин С.В. IPO: стратегия, перспективы и опыт российских 

компаний / С.В. Гвардин. – Москва: Вершина, 2007. 

 


