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This article analyzes the actual problem of identifying features of trading on
the stock market of Ukraine. And we also investigated the current state of
the stock market of Ukraine, because it is a system of relationships sale of
various financial assets or stock values. Current state securities exchange
outlined in the analysis of the structure and volume of contracts concluded
in the domestic stock market. Also the article noted the appropriateness of
consolidation of stock exchanges, the need to increase capitalisation,
liquidity and transparency of the stock market to resolve problematic issues
and to stimulate further development of the domestic stock market. In the
study of peculiarities of functioning of stock exchange's sector, we have
provided several recommendations for improving the state of the stock
market and stock trading in the future.
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Вступ. Фондовий ринок може виступати провідником глобалізаційних процесів через
сприяння створенню та функціонуванню різних фінансових інструментів та інститутів. Нині одним
із основних напрямів розвитку світового фондового ринку є збільшення інтернаціоналізації
фондової діяльності країн. Актуальним на сьогодні є проблеми створення та розвитку ефективного
функціонуючого фондового ринку, який може забезпечити економіку України необхідним обсягом
інвестиційних ресурсів.
Ананліз використаних джерел свідчить про значний інтерес науковців до функціонування
фондового ринку, зокрема особливостей організації біржової торгівлі на ньому. Серед науковців, що
здійснюють аналіз світого фондового ринку, досліджують питання його розвитку слід відмітити
Коваленко Ю.М., Шапран В.С., Щербань О.Д., Шкодіна І., Штанько О.Д., Юхименко В.В. та інші.
Згадані вчені надали загальний опис на особливості функціонування як світових, так і вітчизняних
організаторів біржової торгівлі. Однак питання вирішення проблематики перспективного розвитку
відносин між професійними учасниками, які проявляються в процесі купівлі-продажу фінансових
активів та фондових цінностей на ринку, залишається ще повністю не розкритим.
Метою статті є обґрунтування основних напрямів вдосконалення біржової торгівлі з метою
розвитку фондового ринку України.
Викладення основного матеріалу. Однією з найважливіших сфер національної економіки, де
здійснюється формування та розподілу фінансових активів; взаємодія між суб’єктами
господарювання, фінансовими посередниками та державою є фінансовий ринок. Сталий розвиток
фінансового ринку та досягнення рівня та вимог Європейського Союзу повинний забезпечити
фондовий ринок. Так як основними принципами ефективного функціонування будь-якого
фондового ринку є його прозорість та цілісність, а також відповідність національних систем обігу
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цінних паперів загальноприйнятим міжнародним стандартам. За останні роки суттєво розвинулася
інтеграція європейського фондового ринку. Досвід зарубіжних країн відображає той факт, що
основним двигуном у функціонуванні ринку є розвиток бізнесу у сфері обігу цінних паперів
(професійної діяльності), посилена державна підтримка та стимулювання механізмів фондового
ринку, а також гарантування фінансової стабільності для його учасників. Хоча той же світовий
досвід показує, що саме фондові ринки можуть бути джерелами масштабної нестабільності,
макроекономічних ризиків і соціальних потрясінь. Таким чином, будучи похідним від реального
сектору, фондовий ринок може здійснювати істотний зворотни й вплив як стабілізуючого, так і
дестабілізуючого характеру.
Економічний розвиток України протягом останніх років, зокрема і ринку цінних паперів,
свідчить про закріплення позитивних тенденцій. Серед головних позитивних змін, які були
характерні для фондового ринку та сформували надійну основу для подальшого зміцнення ринку
цінних паперів, а також сприяли відновленню її інвестиційної функції, – збільшення обсягу торгів,
зростання співвідношення капіталізації до ВВП, залучення інвестицій та ін.
Фондовий ринок в України характеризується, в першу чергу, показниками капіталізації,
обсягом біржової торгівлі цінними паперами та кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на
фондових біржах. На кінець 2015 року капіталізація лістингових компаній фондового ринку склала
63,49 млрд. грн., що свідчить про зменшення цього показника (станом на липень 2015 року
капіталізація складала 114,48 млрд. грн.). Таке зменшення відбулося за рахунок скорочення
кількості лістингових компаній, що пов’язано з прийняттям Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку низки рішень, якими зупинено торгівлю цінними паперами на будь-якій
біржі.
Практика країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою свідчить про те, що
фондові біржі відіграють визначальну роль як інститути на національних ринках капіталу. За
результатами щоденних біржових торгів визначаються показники, які відображають стан ділової
активності в окремих галузях та економіці країни в цілому: динаміка курсових цін, індекси
активності на ринку, а також ринкова капіталізація та ринкова вартість підприємств-учасників
торгів. Також зазначені показники орієнтують інвесторів щодо спрямованості інвестиційних
потоків.
Сутність та роль фондової біржі в організованій торгівлі на фондовому ринку визначається
перш за все її функціями: мобіліцією заощаджень; наданням місця для торгівлі; забезпеченням
доступу до торгів; забезпеченням відкритості біржових торгів; встановленням правил для учасників
торгів; гарантуванням виконання угод; здійсненням біржового арбітражу; стандартизацією вимог до
якісних характеристик біржових товарів (контролювання в проходженні ціннми паперами
процедури лістингу); визначенням єдиних вимог щодо розрахунків за угодами; виявлення та
регулювання біржової ціни; хеджуванням учасників торгів; здійсненням спекулятивної біржової
діяльності тощо.
На організованих ринках, що представлені фондовими біржами, концентрується торгівля
найбільш ліквідними цінними паперами. Сьогодні українські фондові біржі не є регульованими
ринками фінансових інструментів, а лише один з видів ліцензованої професійної діяльності. В
Україні нараховується 10 фондових бірж, з яких найбільш “плідно” працюють лише 3 з яких
(ПФТС, Перспектива та ІННЕКС) відмічають значну активність учасників. Але і навіть загальне
зростання обсягів торгівлі на фондовому ринку не позначилося на динаміці обсягів біржової
торгівлі.
За результатами торгів на фондових біржах України обяг біржових контрактів з цінними
паперами за 2015 рік становив 290,77 млрд. грн.37:
1) Українська фондова біржа – 0,302 млрд. грн.;
2) Київська міжнародна фондова біржа – 3,565 млрд. грн.;
3) Фондова біржа “ІННЕКС” – 0,005 млрд. грн.;
4) Придніпровська фондова біржа – 0,591 млрд. грн.;
5) Українська міжбанківська валютна біржа – 0,119 млрд. грн.;
6) Українська міжнародна фондова біржа – 0,006 млрд. грн.;
37
Щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2015 року: Інформаційна довідка
НКЦПФР (2016). Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
<http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/1453204675> (2016, березня, 1).
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7) Східно-європейська фондова біржа – 1,413 млрд. грн.;
8) Фондова біржа “ПФТС” – 53,621 млрд. грн.;
9) Фндова біржа “Песпектива” – 224,456 млрд. грн.;
10) Українська біржа – 6,692 млрд. грн.
Можна виділити два найбільших організаторів торгів за обсягами біржових кнтрактів,
укладених протягом 2015 року – Фондова біржа “ПФТС” та Фондова біржа “Перспектива”, що
складають 95 % усіх торгів (лише на ФБ “Песпектива” припадає 77 %).
Щодо фінансових інструментів, то за 2015 рік зафіксовано найбільший обсяг торгів з
державними цінними паперами – 253,32 млрд. грн. (87 % від загального обсягу фінансових
інструментів) та облігаціями підприємств – 13,604 млрд. грн. (майже 5 % від загального обсягу
фінансових інструментів)38 :
1) акції – 5,811 млрд. грн.
2) облігації підприємств – 13,604 млрд. грн.
3) державні облігації України – 253,32 млрд. грн.
4) облігації місцевих позик – 0,02 млрд. грн.
5) інвестиційні сертифікати – 2,170 млрд. грн.
6) опціонні сертифікати – 0,615 млрд. грн.
7) деривативи – 6,516 млрд. грн.
8) депозитні сертифікати НБУ – 8,714 млрд. грн.
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку у січні-березні 2016 року становив 35,41 млрд грн, що більше на
17,90 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2015 роком (17,51 млрд грн).
Обсяг зареєстрованих випусків акцій має тенденцію до збільшився. Значні за обсягом випуски
акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом січеньберезнь 2016 року, зареєстровано наступним банківським установам, з метою збільшення статутного
капіталу, зокрема: ПАТ “ВТБ БАНК”, ПАТ “Державний ощадний банк України”, ПАТ
“УКРСОЦБАНК”, ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” та ПАТ “Комерційний
банк “ХРЕЩАТИК”.
За січня-березня 2016 року Національна комісія з цінних папрів та фондового ринку
зареєструвала 42 випуски облігацій підприємств на суму 1,96 млрд грн, що менше на 197,91 млн
грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Теж саме відбулося і з облігаціями внутрішньої
державної позики (табл. 1).
Таблиця 1
Інформація щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики
2013 р.
2014 р.
2015 р.
01.02.2016 р.*
Розміщення на первинному ринку ОВДП,
65,221
218,046
85,015
14,548
номіновані у гривні, млрд. грн.
Розміщення на первинному ринку ОВДП,
номіновані у іноземній валюті (млрд.
5,310
0,792
0,643
0,486
долари США)
Розміщення на первинному ринку ОВДП,
0,112
0,40
–
–
номіновані у іноземній валюті (млрд. євро)
Примітка. Складено автором за даними Національного банку України
Зберігається тенденція до зменшення необхідності розміщення ОВДП на первинному ринку в
іноземній валюті, що є безпосереднім позитивним індифікатором на шляху стабілізації економічної
ситуації в країні. Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, за останні 4 роки
коливається в межах 13 %, хоча станом на січень 2016 р. – складає 6 %.
Щодо розміщення державних цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках, то
більшість операцій здійснюється на організованому біржею ринку. Це свідчить про прозорість та
полегшення операій з державними цінними паперами. НБУ за останні 3 роки здійснив на біржовому
38
Щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2015 року: Інформаційна довідка
НКЦПФР (2016). Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
<http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/1453204675> (2016, березня, 1).
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Вторинний ринок

Первинний ринок

ринку обсяг операцій на суму 231 168 млн. грн., що в тричі менше ніж на позабіржовому ринку. А
для суб’єктів господарювання обсяги купівлі-продажу державних цінних паперів на біржі навіть в
чотири рази перевищують позабіржове їх розміщення.
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом
періоду зафіксовано з державними облігаціями України – 34,59 млрд грн (72,04% від загального
обсягу біржових контрактів) та депозитними сертифікатами Національного банку України – 10,73
млрд грн (22,35% від загального обсягу біржових контрактів).
Ступінь розвитку фондового ринку України можна характеризувати і обсягом діяльності
фондових бірж на окремому його сегменті. Щодо сегментарної роботи фондових бірж України, то
найбільше біржових контрактів з цінними паперами було укладено на вторинному ринку та складав
97,6 % від загального обсягу біржових контрактів протягом 2015 року. Як видно з таблиці 2, єдиним
організатором на первинному строковому ринку виступає Українська фондова біржа (обсяг
біржових контрактів – 18,48 млн. грн.).
Таблиця 2
Сегментарна роботи фондових бірж України
Перспек- УБ
УФБ КМФБ ІННЕКС ПФБ УМВБ УМФБ СЄФБ ПФТС
тива
Строковий
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
ринок
Ринок
приватизації

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

Спотовий
ринок

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

Ринок РЕПО
Строковий
ринок
Спотовий
ринок
Ринок
приватизації
Спеціалізован
ий аукціон з
продажу
цінних
паперів
в
процесі
процедури
банкрутства

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

Як на первинному, так і на вторинному ринку приватизації торгівлю організовують чотири
фондові біржі: Українська міжнародна валютна біржа, Східно-європейська фондова біржа, Київська
міжнародна фондова біржа та фондова біржа “Перспектива”. На спотовому ринку України
працюють майже усі організатори торгівлі, окрім української міжнародної валютної біржі. І лише на
Прідніпровській фондовій біржі діє спеціалізований аукціон з продажу цінних паперів в процесі
процедури банкрутства (обсяг біржових контрактів складає 71,99 млн. грн.).
Одним із важливих та результативних показників розвитку фондового ринку та фінансової
системи країни вцілому є співвідношення капіталізації лістингових компаній до ВВП країни. В 2015
році рівень капіталізації помірно зростав через збільшення кількості цінних паперів емітентів, які
пройшли лістинг. Станом на березень 2016 року капіталізація лістингових компаній фондового
ринку склала 29,78 млрд. грн.
Головне завдання, яке повинен виконувати фондовий ринок, є покращення умов для
залучення інвестицій суб’єктами господарювання та доступ їх до більш дешевого, порівняно з
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іншими джерелами, капіталу. Інвестиції у цінні папери залучаються через їх придбання в процесі
емісії. Акції та облігації є найефективнішим джерелами отримання додаткових фінансових ресурсів
для фінансування поточної господарської діяльності, довгострокових проектів підприємств і
держави.
Фондовий ринок України, на жаль, відкритий лише для обмеженого кола учасників, адже
діяльність на ньому потребує високогокваліфікаційного рівня для забезпечення безпечної високоприбуткової діяльності. Хоча це є місце залучення нових іноземних інвесторів для емітентів
новостворенних перспективних підприємств. Такий показник, як обсяг залучених інвестицій в
економіку України через інструменти фондового ринку за результатами 2015 року знизився через
політичні та військові процеси на території країни. Хоча протягом останніх років можна було
відмічати стабільне зростання цього показника. Слід відмітити, що зацікавленість іноземних
інвесторів українськими активами, навіть у кризові для країни роки (2013-2014 рр.), зростала в
межах 17 %. Хоча частка обсягу торгів на фондовому ринку зростала лише з резидентами. Так,
всеодно, у 2014 році спостерігався незначний відтік капіталу іноземних інвесторів з фондового
ринку України: сальдо торговельних операцій за участю нерезидентів у річному підсумку становило
– 4,97 млрд. грн.
Взагалі біржова торгівля є універсальним механізмом ринкової організації, масштабом
використання якого можна вимірювати стан розвитку економіки країни. Протягом існування
незалежної України правові норми і правила, за якими здійснюється біржова торгівля суттєвих змін
не зазнали. Лише форми провадження торгівлі на біржі постійно модернізуються через процеси
фінансової глобалізації в країні: економічну інтеграцію, фінансовий інжиніринг, невпинний прогрес
інформаційних технологій та засобів ділової комунікації.
І ось, одним з прогресів інформаційних технологій, можна спостерігати на ринку фінансових
послуг – це онлайн-трейдинг, операцій з цінними паперами щодо формування й управління
інвестиційним портфелем через мережу Інтернет. За допомогою спеціалізованого для таких цілей
програмного забезпечення надається можливість отримання віддаленого доступу до біржових
торгів39. Існує окремо поняття онлайн-брокериджу, що є видом фінансових послуг, який надається
професійним учасником фондового ринку (брокером). Зарубіжні науковці40 розділяють два види цієї
послуги: “посередницький онлайн-брокеридж” (пряме посередництво онлайн-брокера – торгові
термінали брокера підключені до торговельних систем та бірж фондового ринку) та “самостійний
онлайн-брокеридж” (непряме посередництво – “спільна локація” інвестора та брокера).
Через подрібнення біржового сегменту організованого фондового ринку виникають проблеми
із залученням (відбувається “розсіяння”) на фондовій біржі емітентів, інвесторів та інших учасників
ринку, що в свою чергу гальмує процеси залучення інвестицій, таких необхідних для розвитку
самих бірж. Однак операції з придбання цінних паперів носять “приватний”, а не “публічний”
характер, і здійснюються на неорганізованому фондовому ринку.
Переважання неорганізованого (позабіржового) фондового ринку над біржовим означає
існування непрозорості та недостатньої інформативності на ринку. Через укладання більшості угод в
позабіржовому режимі національні індекси активності (в тому числі, індекс ПФТС) не можуть
реально відобразити стан ринку та процеси, які на ньому відбуваються. Одним із недоліків
національних фондових індексів є вузька база емітентів, на основі якої визначається ринкова
капіталізація їх акцій та стан ринку в цілому. Також знижується зацікавленість потенційних
іноземних та вітчизняних інвесторів через блокування доступу до достовірної інформації щодо
об’єктів інвестування та ситуації на національному ринку.
Фондові індекси є інтегрованими показниками стану організованого фондового ринку, які
дозволяють встановити ступінь впливу окремих ринків на фондовий ринок України з метою
підвищення ефективності прогнозування розвитку національної економіки. Оцінка рівня
взаємозв’язку між фондовим ринком України та зарубіжними ринками може визначити більш
обґрунтовані і точні прогнози розвитку національної економіки в цілому та фондового ринку
39
Щербина, А.Г. (2012), Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку. Актуальні
проблеми економіки, 2 (128), 301-309.
40
Вайн, С. (2006), Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального похода к принятию
инвестиционних решений. Москва: Альпина Бизнес Букс.; Майоров, С. (2009), О современных тенденциях
развития торговых технологий. Биржевое обозрение, 10, 14-17; Пейтел, З., Пейтел, П. (2003), Интернеттрейдинг. Москва: Издательский дом “Вильямс”.
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України зокрема. І знову ж таки це, в свою чергу, допоможе іноземним інвесторам зробити більш
точних аналіз і прогноз щодо світової і національної кон’юнктури, визначити лідируючі ринки для
адекватного порівняння ефективності інвестування на різних ринках.
Існування проблем з організації біржової торгівлі на фондовому ринку впливає на його
капіталізацію і ліквідність в цілому, блокуючи суб’єктам господарювання через механізми ринку
капіталів джерела залучення фінансових ресурсів. Таким чином підприєства спрямовуються за
фінансовими ресурсами в сектор банківського кредитування. Банк, хоч і універсальний фінансовий
посередник, але здійснює незначний обсяг торгівлі цінними паперами. Тому домінування
позабіржової торгівлі ставить під сумнів наявність в країні систем ціноутворення, здатних
визначити справедливу вартість фінансового ресурсу.
Ефективності біржової торгівлі заважає існування такої депозитарно-клірингової системи, яка
передбачає окремий депозитарний облік як для державних та корпоративних цінних паперів. Цей
факт є недоліком тому, що призводить до збільшення витрат (організаційних, технологічних та
фінансових) для учасників ринків та власників цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку повина сприяти та захищати інтереси не лише держави в цілому, а й інвесторів
та інших учасників ринків. Одним із перших напрямів удосконалення розвитку біржової торгівлі є
впровадження нових механізмів ведення обліку окремих видів цінних паперів.
Біржі як інституції на світових фінансових ринках з кожним роком зміцнюють свої позиції. В
США, Великобританії, Німечині та в інших розвинених країнах запущений процес консолідації й
універсалізації бірж. Сьогодні біржі з організації і управління ринком лише одного виду
фінансового інструменту, щодо яких хеджуються цінові ризики, перейшли до багатопрофільності та
об’єднуюють учасників, які одночасно присутні на різних ринках, диверсифікуючи таким чином
свої фінансові ризики. Окрім національних об’єднань, останнім часом все більше відчувається рух
біржового ринку до транснаціональних глобальних форм управління операційною діяльністю бірж
та об’єднання фінансових інструментів різноманітних бірж в єдині індекси. Слід виділити два такі
об’єднання: NYSE Euronext та NASDAQ OMX.
Країни Східної Європи – Польща та Угорщина – при розбудові фондового ринку виходили з
потреби створення єдиного біржового майданчика, в результаті чого було створено два потужних
національних центри розвитку – Варшавська фондова біржа (Польща) та Будапештська фондова
біржа (Угорщина). Однак в Україні такі процеси є новими та недостатньо обізнаними, що
характеризує біржовий ринок як низьколіквідний і нерозвинений в необхідних ресурсах. Звісно,
біржову систему на рівні кожного організованого ринку змінити неможливо. А саме цілеспрямована
та ефективна державна політика повинна бути спрямована на індивідуальний підхід щодо створення
особливих умов (правил) для кожного учасниками біржової торгівлі.
Сьогодні Україна намагається здійснити чергові реформи, в тому числі і на фінансовому
ринку. Згідно Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки для
досягнення суттєвих результатів від державних реформ передбачено зосередження на чотирьох
основних напрямках:
1)
макроекономічна стабільність, яка забезпечується через формування ефективної
монетарної політики Національного банку України на основі таргетування та режиму гнучкого
валютного ринку; відповідність законодавства стандартам ЄС; удосконалення інструментів
регулювання та нагляду;
2)
мікроекономічна стабільність, яка забезпечується через динамічний розвиток
інструментів та інфраструктури; вдосконалення системи оподаткування учасників ринку; очищення
ринків від проблемних активів;
3)
розбудова інституційної спроможності регулятора, яка забезпечується через покращення
координації роботи як регулятора (підвищення організаційної ефективності), так і учасників ринку;
впровадження нових ІТ-технологій; забезпечення інституційної незалежності регулятора;
4)
захист прав споживачів та інвесторів, який забезпечується через покращення їх
фінансової грамотності; підвищення стандартів захисту прав.
Створюючи національну систему біржової торгівлі необхідно встановити зв’язок між
реальним і фінансовим секторами економіки, щоб по-перше, гарантувати суб’єктам господарювання
вигідне та надійне розміщення їх заощаджень, а по-друге, сприяти науково-технічному прогресу в
країні у цілому. Питання щодо створення універсального національного біржового інституту
розгядалося багатьма теоретиками та практиками в цій сфері. Існування універсальної національної
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біржі можливе при об’єднанні більше половини ліцензованих учасників ринку, здійснення лістингу
для підприємств стратегічного значення, виконанні державних замовлень на первинне розміщення
та забезпеченні вторинного обігу державних і муніципальних цінних паперів. Крім цього,
Національна біржа повинна мати права саморегулівної організації для здійснення безпосередньої
функції контролю та нагляду за функціонуванням ринку. Отже такий організатор біржового ринку,
впроваджуючи у взаємовідносини учасників ринку нові правила та нові можливості, повинен стати
центром ринкової економіки та прикладом дієвого ринку, на якому щоденно зустрічались би
інтереси виробників, споживачів, фінансистів, спекулянтів, банків, компаній та організацій.
Підпорядкування рішення організатора і регулятора біржового ринку цінних паперів певним
принципам, які утворюють упорядковану сукупність правил, що в свою чергу сприятиме
стабільності та безпеці професійних учасників ринку, інвесторів (табл. 3).
Таблиця 3
Принципи розвитку організованого фондового ринку41
Принципи
Сутність
СоціальноЗобов’язує організаторів ринку, аби нормативно-правова база, технології,
економічної
інститути й фінансові потоки на біржовому ринку не лише працювали на
значимості
користь бізнесу, але й сприяли вирішенню пріоритетних для суспільства
макроекономічних завдань
Інформаційної
Означає розробку уніфікованих правил проведення біржових торгів,
прозорості
поведінки професійних учасників. Нормативна база надає можливість їхнього
відбору й ліцензування; розкриття інформації про емітентів, інвесторів та
учасників ринку; контролю за дотриманням законів і правил проведення
операцій
Технологічності
Передбачає впровадження в практику біржової торгівлі прогресивних
технологічних
рішень.
Наприклад,
автоматизованого
програмнотехнологічного комплексу, який забезпечує укладання угод у без
документарній формі з одночасною персональною відповідальністю за
прийняті рішення
Універсальності
Орієнтує на використання версій програмного забезпечення, здатних
підтримувати торгівлю різними цінними паперами, забезпечувати
депозитарне обслуговування учасників торгів, кліринг і розрахунки за
результатами угод. Надає можливість встановлювати зв’язки і взаємодіяти
віддаленим учасникам торгів
Гарантування
Забезпечення виконання зобов’язань за всіма угодами й операціями своєчасно
розрахунків
та у повному обсязі, забезпечуючи довіру до системи біржової торгівлі
цінними паперами з боку її учасників та інвесторів
Звісно, дотримання правил учасниками ринку неможливе без регулювання з боку держави
через формування зваженої та ефективної політики у сфері біржової торгівлі. Ця політика повинна
ґрунтуватися на: пріоритетному розвитку ринків фінансових та товарно-сировинних ресурсів (для
вітчизняної промисловості та сільського господарства); ефективному використанні заощаджень
фізичних осіб як інвестицій у народному господарстві; моніторингу руху капіталів; попередженні
системних криз на ринку та підтриманні рівноваги між біржовим та позабіржовим ринками; захисті
прав індивідуальних інвесторів; правовому забезпеченні діяльності учасників біржової торгівлі та їх
клієнтів; прийнятті державних програм розвитку системи біржових торгів тощо.
Висновки. Отже, щоб досягнути якісних цілей, які сприятимуть перспективному розвитку
фондового ринку та економічного зростання країни в цілому, необхідно підвищити інвестиційну
активність вітчизняних підприємств (промисловості та сільського господарства); знизити системні
та інші ризики, пов’язані із залученням капіталу; делегувати державні регуляторні повноваження
спеціально створенним саморегулівним організаціям (універсальним національним біржам);
впровадити у біржову торгівлю світової практики укладення біржових угод, їх обміну та виконання;
моніторити біржові угоди, торги та ціноутворення для прогнозування торговельного процесу;
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вирішити проблему достатньої капіталізації бірж, необхідної для покриття операційних витрат та
фінансування розвитку ринку; використовувати превентивні заходи зниження фондових ризиків
(залучення інноваційних технологій) тощо.
Реформи у сфері біржової торгівлі сприятимуть біржовій консолідації та зближенні з ринками
ЄС, а також інтеграції у світовий фінансовий простір. Адже сучасний стан біржової торгівлі
свідчить, що вона потребує структурної перебудови, суттєвої технологічної модернізації, адаптації
до правових норм європейського законодавства та впровадження кращої практики функціонування
аналогічних систем на світових ринках.
Державна політика має бути спрямована на підтримку процесу концентрації торгівлі на
біржах України та сприяння процесу набуття найбільш конкурентоздатними біржами статусу
національних, делегування їм суттєвих регуляторних повноважень. Тому проблематика у сфері
біржової торгівлі завжди залишається актуальною як для світової практики, так і для українських
реалій. Виділення основних принципів розвитку фондового ринку сприятиме дослідженню нових
інструментів перспективного розвитку біржової торгівлі та активізації інвестиційних процесів
зокрема.
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