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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку світової 

економічної та фінансової систем характеризується підвищенням конкуренції 

між всіма їх суб’єктами. Особливо це стосується конкурентної боротьби на 

світовому, міжнародних та національних фінансових ринках. Жорстка 

конкуренція потребує від учасників ринків пошуку та реалізації нових 

шляхів забезпечення виживання і результативності власної діяльності. Одним 

із ключових шляхів вирішення цих проблем є посилення взаємодії між 

суб’єктами ринкових відносин та активізація їх участі в інтеграційних 

процесах. 

Протягом останнього десятиліття проблема збереження фінансової 

стійкості придбала велику гостроту. Загроза стабільності фінансової системи 

може виникнути як в зв’язку з проблемами циклічного розвитку економіки, 

так і з накопиченням внутрішніх фінансових ризиків в самій фінансовій 

системі. Посилення нестійкості і поширенню кризових явищ на фінансових 

ринках сприяють фінансова глобалізація і її наслідки. Зазначені зміни 

потребують переосмислення теорії і практики регулювання фінансових 

відносин на ринках. 

Банки є основною ланкою фінансового ринку, оскільки вони мають 

право на підставі банківської ліцензії здійснювати повний спектр операцій на 

ринку цінних паперів. На поточний момент професійна діяльність банків на 

ринку цінних паперів є одним з найважливіших напрямків діяльності 

комерційних банків. Доходи комерційних банків від операцій з валютою, 

цінними паперами та інвестиційної діяльності становлять істотну частку в 

процесі формування прибутку. 

Необхідно відзначити, що загальнотеоретичні основи розвитку 

структури фінансового ринку і його інструментів широко висвітлені в 

світовій фінансовій науковій літературі. Але в Україні, на жаль, ще мало 
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наукових досліджень, присвячених проблемам впливу вітчизняних банків на 

розвиток інфраструктури фінансового ринку і визначення в цих процесах 

ролі банків. 

Актуальність теми дослідження обумовлена, по-перше, активною 

участю українських банків на основних сегментах фінансового ринку, по-

друге, необхідністю наукового узагальнення результатів діяльності банків 

України в умовах циклічного розвитку економіки, по-третє, розробкою 

пропозицій і рекомендацій щодо активізації ролі банків на фінансових 

ринках. У роботах вітчизняних вчених йдеться переважно про окремі аспекти 

фінансових відносин і діяльності банків на фінансовому ринку, а стратегічні 

орієнтири діяльності банків як ланки фінансової системи і домінуючого 

посередника (суб’єкта) фінансового ринку в як вітчизняній, так і в іноземній 

науковій літературі досі не визначені. Теоретико-методологічні проблеми 

визначення ролі банків на фінансових ринках, на наш погляд, обумовлені 

тим, що до сих пір не існує єдиного трактування основоположних фінансових 

категорій, таких, як: фінансова система, фінансовий ринок і його функції, 

фінансові послуги, функції банків на фінансовому ринку тощо. 

Теоретичні і практичні аспекти діяльності банків на фінансовому ринку 

досліджувалися вітчизняними та зарубіжними науковцями. Значний внесок у 

дослідження цієї проблеми зробили українські вчені: А. М. Герасимович, К. 

Ф. Ковальчук, Г. М. Пурій, О. Тарасовець, В.В. Тринчук, В.В. Кучеренко та 

ін. Проте дана проблематика потребує подальших досліджень. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

напрямів вдосконалення діяльності банків як учасників фінансового ринку. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

- розкрити сутність фінансового ринку; 

-  визначити місце та роль банків у структурі фінансового ринку; 

- розглянути нормативно-правове регулювання банківської діяльності 

на фінансовому ринку; 

- дослідити сучасний стан фінансового ринку в Україні; 
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-  проаналізувати діяльність банків на фінансовому ринку;  

-  оцінити взаємодію банків та страхових компаній на фінансовому 

ринку; 

- вивчити зарубіжний досвід діяльності банків на фінансовому ринку; 

- обґрунтувати перспективи розвитку банків як учасників фінансового 

ринку. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-практичні 

аспекти діяльності банків як учасників фінансового ринку. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є діяльність банків як 

учасників фінансового ринку. 

Методи дослідження. Методологічною базою магістерської дипломної 

роботи є сукупність загальнонаукових та спеціальних прийомів і методів 

дослідження. Зокрема у першому розділі застосовано загальнонаукові методи 

пізнання, діалектичний підхід до визначення причинно-наслідкових зв’язків 

між явищами і процесами, що відбуваються в економічній та монетарній 

сферах; системний підхід до вивчення сутності фінансового ринку; історичні 

підходи, які сприяли реалізації концептуальної єдності дослідження. Для 

аналізу діяльності банків як учасників фінансового ринку використовувались 

методи аналізу і синтезу, узагальнення, індукції і дедукції, графічні прийоми, 

табличні  методи. Для аналізу понятійно-категоріального апарату 

застосовувався метод морфологічного аналізу. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження 

були теоретичні та науково-практичні розробки вітчизняних і зарубіжних 

учених, законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні дані, що 

стосуються питань функціонування банків на фінансовому ринку. 
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