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ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Однією з панівних ланок інфраструктури фінансового ринку є
складові фондового ринку, зокрема фондові біржі. Їх діяльність
спрямована на мобілізацію, розподіл і перерозподіл фінансових
ресурсів за допомогою організації укладання угод з купівлі-
продажу різноманітних фінансових інструментів. Рівень діяльно-
сті фондових бірж є індикатором ділової активності країни і віді-
грає важливу роль у забезпеченні розвитку національної еконо-
міки країни. Хоча діяльність фондової біржі була в полі зору
багатьох учених-економістів, зокрема Є. Боброва, К. Калинцева,
М. Козоріза, О. Гутарєвої, І. Соловйової, проте це питання зали-
шається недостатньо висвітленим і потребує подальшого дослід-
ження.

У економічній літературі фондова біржа розглядається як ор-
ганізаційно оформлений і регулярно функціонуючий ринок, на
якому здійснюється торгівля цінними паперами.

На сьогоднішній день на фондовому ринку України спостері-
гається досить складна ситуація. Нами виявлено, що якщо протя-
гом 2011 року обсяг зареєстрованих випусків акцій, що перебу-
вають в обігу на фондовій біржі становив 58,16 млрд грн, то у
2012 році цей показник був меншим на 11,28 млрд грн. Значною
проблемою стає те, що вітчизняний фондовий ринок перестав
слідувати світовим тенденціям. Так, говорячи про фондовий ри-
нок США зазначимо, що протягом 2013 року індекс Dow зріс на
29,1 %, S&P — 31,9 %, а Nasdaq — 39,4 %. Аналогічна ситуація
спостерігалась в Європі: протягом 2013 року провідні індекси
демонструють найбільший ріст за останні чотири роки. В Україні
ж за результатами 2013 року біржові індекси продемонстрували
спад: індекс Української біржі на 4,26 %, індекс ПФТС — на
8,57 %.

Як наслідок, за результатами 2013 року змінилася трійка ліде-
рів серед фондових бірж. Так, перше місце по об’єму торгів,
перш за все, за рахунок угод з ОВДП, займає «Перспектива»
(254,4 млрд грн), друге місце у ПФТС (94,04 млрд грн), а третє —
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у Київської міжнародної фондової біржі (10,02 млрд грн). «Украї-
нська біржа» займає лише четверте місце (9,7 млрд грн).

На нашу думку, однією з причин невідповідності розвитку
українського фондового ринку світовим тенденціям є нездатність
уряду врегулювати економічні проблеми всередині країни, що
проявляється перш за все в нестабільній політичній ситуації (зок-
рема погіршення стосунків як з ЄС, так і з Росією), скороченні
промислового виробництва, «торгівельних війнах» і, як наслідок,
сповільненні економічного розвитку країни. Проблемою є те, що
сьогодні на українських біржах не лише знизилися біржові індек-
си, а й власне обсяги торгів. Інвестори, слідкуючи за довгостро-
ковим негативним трендом на фондовому ринку України закри-
вають позиції, виводячи свої активи.

Значною проблемою виступає й те, що в Україні досить багато
фондових бірж, які хоча й теоретично функціонують, проте знач-
ного впливу на ситуацію на фондовому ринку країни практично
не мають. До того ж, у 2013 році було оголошено про створення
11 фондової біржі. На сьогоднішній день, Україна світовий ре-
кордсмен по кількості фондових бірж на душу населення.

Отже, на нашу думку, сьогодні в Україні слід зробити доско-
нальну переорієнтацію фондового ринку з кількісного спряму-
вання до якісного. Ми вважаємо, що доцільно здійснити об’єд-
нання фондових бірж за регіональним принципом. Адже, хоча
Україна й лідер за кількістю бірж, проте за обсягом торгів на од-
ну біржу український ринок цінних паперів є незначним. Важли-
вим завданням, що стоїть сьогодні перед високопосадовцями є
врегулювання політичної ситуації в країні, вибір пріоритетного
напрямку розвитку нашої держави, що в майбутньому позитивно
вплине на діяльність фондових бірж.
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ВПЛИВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Кредит є обов’язковим інструментом господарської діяльності
та важливим важелем у стимулюванні виробництва. В сучасній
економіці банківський кредит виконує дві основні функції: пере-


