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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
 Актуальність дослідження. Фондовий ринок є невід’ємною 

частиною економічної діяльності будь-якої країни. На сьогодні ринок 
цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу 
своїх інвестиційних можливостей. Оздоровлення економіки України 
значною мірою залежить від налагодженого функціонування фондового 
ринку. 

Мета дослідження. Дослідження та обробка матеріалу для вивчення 
проблеми особливостей становлення та тенденцій розвитку ринку цінних 
паперів в Україні. 

Об’єкт дослідження. Ринок цінних паперів. 
Методи дослідження. При виконанні цієї роботи були використані 

методи синтезу, аналізу, порівняння та опису. 
Ступінь дослідження. Сучасні тенденції розвитку світової 

фінансової системи мають суперечливі та неоднозначні наслідки для 
національних економік, і перед Україною стоїть актуальне питання 
зміцнення державності та фінансової безпеки країни. Одним із 
найважливіших сегментів національної системи ринкового господарювання 
є ринок цінних паперів. Він дає змогу державі та юридичним особам 
розширити коло джерел інвестування, не обмежуючись самофінансуванням 
та банківськими кредитами. [1]   

Фондовий ринок – частина ринку капіталу, на якому здійснюється 
емісія, купівля та продаж різних видів цінних паперів. Фондовий ринок в тій 
чи іншій країні характеризується, показниками капіталізації, обсягом 
біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що 
перебувають в обігу на фондових біржах. Станом на 31.03.2017 капіталізація 
лістингових компаній фондового ринку України склала 11,86 млрд грн. 
Зазначимо, що за результатами торгів на організованому ринку обсяг 
біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-березня 2017 року 
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становив 58,71 млрд. грн. Тобто протягом січня-березня 2017 року 
порівняно з даними аналогічного періоду 2016 року (47,79 млрд. грн.) обсяг 
біржових контрактів з цінними паперами на організаторських торгах 
збільшився на 22,85%. За результатами торгів у 2016 році на організованому 
ринку обсяг біржових контрактів з цінними паперами становив 47,79 млрд. 
грн., що порівняно з даними 2015 року (56,01 млрд.грн) зменшився на 
17,21%. Про це свідчить показник капіталізації лістингових компаній 
(станом на 31 грудня 2016 року). [2] 

Варто розглянути конкретні проблеми, які стоять на заваді 
подальшого розвитку фондового ринку України. З огляду сучасного стану 
фондового ринку, зусилля держави мають бути спрямовані на вирішення 
основної проблеми розвитку цінних паперів – недостатньої капіталізації та 
ліквідності. 

Щоб зробити потужний ривок у подальшому розвитку ринку цінних 
паперів потрібно зосередити увагу на наступних напрямах розвитку: 

1) поліпшити бізнес середовище та зменшити податковий тиск на 
підприємства; 

2) формування інформаційної відкритості та прозорості ринку 
цінних паперів; 

3) запровадити заходи з підвищення ліквідності; 
4) сприяння залученню до ринку різних типів потенційних та 

діючих, приватних та інституціональних інвесторів; 
5) удосконалення та консолідація системи державного регулювання. 

[1] 
Висновки. Проаналізувавши стан фондового ринку України, можна 

дійти до висновку, що він має дуже потужний потенціал, але на даному 
етапі не може бути повністю реалізований через вплив багатьох негативних 
економіко-політичних факторів.  
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ПРИЧИНИ І МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ  

В УКРАЇНІ 
 

Актуальність. На жаль, у наш час безробіття становить загрозу 
стабільному національному розвиткові та національній безпеці, а оскільки 
економіка України переживає не найкращі часи, то вивчення цього питання 
на сьогодні є дуже актуальним.  


