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ВСТУП
Фондовий ринок займає особливе місце в економіці країн, забезпечуючи
переведення

заощаджень

суб'єктів

економіки

в

інвестиції,

обходячи

посередництво комерційних банків. Розвиненість національного фондового ринку
надає можливість підйому економіки країни, забезпечуючи залучення вільних
інвестиційних коштів, перелив капіталу зі згасаючих галузей економіки в швидко
прогресуючі, вплив на зміну темпів інфляції і інше.
Отже, набуває актуальності проблема визначення сутності та значення
фондового ринку в сучасних умовах, класифікації методів аналізу фондового
ринку та оцінок його динаміки.
Актуальність теми: Причиною високої популяризацiї фондових бiрж у
свiтi є їх висока дохiднiсть та лiквiднiсть. Це викликає пiдвищений iнтерес з боку
економiчних суб’єктiв та чималий науковий iнтерес, оскiльки функцiонування
фондового ринку є складним економiчним явищем i потребує подальшого
дослiдження. Науковi дослiдження в областi фондового ринку та його подальше
формування та розвиток в майбутньому можуть створити всi передумови для
створення єдиного мiжнародного механiзму, доступ до якого отримають всi
економiчнi суб’єкти, що бажають залучити фiнансовi ресурси чи iнвестувати
наявнi.
Сучасні

інформаційні

технології

дозволяють

інвестору

розглядати

потенційні можливості по отриманню доходу не тільки на фінансовому ринку
своєї країни, але і ринках інших країн. На відміну від ринку своєї країни, який
зазвичай добре зрозумілий, ринки інших країн світу мають багато особливостей,
які необхідно враховувати, але які важко зрозуміти і вивчити нерезиденту.
Додатковою складністю є розмір обсягів інформації, генерується сучасними
фінансовими ринками. У цих умовах стає важливим розуміти структурні
характеристики фондових ринків різних країн, мати можливість зрозуміти, чи є
ринки, що розглядаються, унікальними або процес глобалізації зробив все ринки
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схожими один на одного і їх динаміка визначається, в основному, зовнішніми
глобальними причинами і може бути пояснена без урахування специфіки країни
Мета роботи – всебічно розкрити процеси становлення і розвитку
фондового ринку, що характеризується специфічними властивостями і якостями
економічних відносин, сформуцвати узагальнюючі висновки щодо адаптації
фондового ринку до нових економічних умов його функціонування.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:


дослiдити теоретико-методологiчнi основи сутностi фондової бiржi,

принципи її функцiонування, класифікаця фондових бiрж, фiнансовi iнструменти,
особливостi розвитку в сучасних умовах;


розглянути найбiльшi мiжнароднi фондовi бiржi та засади їх

функцiонування;


розглянути тенденції створення та становлення фондового ринку

України, сучасні тенденції розвитку на міжнародних фондових ринках та
особливостей їх регулювання, сучасний стан українського фондового ринку та
перспективи розвитку;


виявити недоліки чинного українського законодавства, які необхідно

усунути, враховуючи нормативні документи ЄС та світовий досвід для здійснення
чіткого контролю та регулювання ринку цінних паперів.
Предметом дослідження є сучасні особливості, тенденції, проблеми та
закономірності

розвитку

та

функціонування

фондового

ринку

за

умов

глобалізації, а також відносини між учасниками та регуляторами, що
регулюються відповідною законодавчою базою.
Об’єктом дослідження є міжнародні фондові біржі в структурі глобального
фінансового ринку як невід’ємні його складові, біржові операції, та діяльність
професійних учасників, а також механізм регулювання їх діяльності.
Методи

дослідження:

В

процесі

досягнення

поставленої

мети

використовувалися такі наукові методи досліджень: методи емпіричного
дослідження, теоретичні методи і методи експериментально-теоретичного рівня.
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Інформаційною базою дослідження є наукові досягнення українських та
зарубіжних

науковців,

законодавча

база

ЄС,

США,

Польщі,

України,

Міжнародної організації комісій фондового ринку(IOSCO), статистичні та
аналітичні матеріали Світової федерації бірж (WFE) та окремих фондових бірж,
матеріали світових рейтингових агенцій, матеріали Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), монографічні та періодичні
вітчизняні та зарубіжні видання, електронні дані з мережі Інтернет.
Невід'ємною складовою розвитку фондового ринку має стати його подальша
інтеграція до світових фінансових ринків. Проте, просто імплементувати правила
і закони країн із розвиненими ринками цінних паперів неможливо, але слід
враховувати

позитивний

світовий

досвід

законодавчого

забезпечення

і

державного регулювання діяльності фондових ринків потрібно скрупульозно
вивчати і максимально враховувати. Вдосконалення системи державного
регулювання фондового ринку України надасть змогу подальшого його
формування у відповідності із світовими вимогами фінансових ринків.
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