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ОЦІНКА СТАНУ ЕМІСІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У статті досліджуються тенденції щодо емісії та торгівлі цінними паперами на фондовому ринку
України. Встановлено, що за останні п'ять років спостерігались тенденції до зростання обсягів емісії та
торгівлі цінними паперами на фондовому ринку. Доведено, що основні обсяги торгів цінними паперами
проводяться на позабіржовому фондовому ринку.
Ключові слова: цінні папери, фондовий ринок, емісія цінних паперів, торгівля цінними паперами.

ВСТУП
Розвиток соціально-економічної системи держави вимагає створення можливостей для
мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у великих, а й інколи надвеликих
обсягах. В умовах ринкової економіки мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів здійснюється за рахунок можливостей фінансового, зокрема фондового ринку, де відбуваються операції з цінними паперами.
З функціонуванням цінних паперів на фондовому ринку пов'язані різні суб'єкти, а саме:
емітенти, інвестори, фінансові посередники, обслуговуючі організації, контролюючі органи тощо. Головними учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, фінансові посередники.
Емітенти здійснюють емісію цінних паперів. Інвестори вкладають свої вільні грошові кошти в
фінансові інструменти, тобто цінні папери. Фінансові посередники здійснюють різні операції з
цінними паперами, зокрема торгівлю цінними паперами.
Дослідження питань щодо функціонування цінних паперів на фондовому ринку України
можливо знайти в працях українських вчених, зокрема Алексеєнко Л.М. [1], Білоус І.В. [2], Бондар О.П. [3], Ватаманюк З.Г. [4], Воробйова О.І. [5], Криклій А.С. [6], Міньков В.І. [7], Назарчук М.І. [8], Степанчук С.С. [9], Терещенко Г.М. [10]. В їх дослідженнях розкриваються теоретичні, методичні та практичні питання розвитку фондового ринку, використання цінних паперів
для фінансового забезпечення господарської діяльності суб'єктів підприємництва, держави та
місцевої влади.
Однак постійні зміни в економіці країни, нестабільність фондового ринку постає однією із
головних питань щодо подальших досліджень в цьому напрямі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка тенденції на фондовому ринку України щодо емісії та торгівлі цінними паперами.
Основними завданнями статті є::

– проаналізувати стан емісії цінних паперів в Україні;
– дослідити стан торгівлі ціннми паперами на фондовому ринку України;
– визначити власне відношення до ситуації на фондовому ринку країни.
РЕЗУЛЬТАТИ

Важливим показником розвитку фондового ринку є порівняння обсягу торгівлі цінними
паперами з обсягом ВВП країни (табл. 1).
З наведених даних можливо побачити, що у 2007 році співвідношення між обсягом торгів
цінними паперами і ВВП країни складало всього 1,05, у 2009 році – 1,17, у 2010 році – 1,42, у
2011 році – 1,65. Таким чином, складається загальна тенденція до зростання обсягу торгів цінними паперами у порівнянні з ВВП країни. Фондовий ринок з кожним роком все більше посилює свої позиції в економіці країни. Зростання обсягу торгів цінними паперами у майбутньому
буде сприяти підвищенню значення фондового ринку у фінансовій системі держави, а також
забезпечить нарощування обсягу фінансових ресурсів, які можливо мобілізувати за допомогою
цінних паперів.
Таблиця 1. Порівняння обсягу торгів цінними паперами з обсягом ВВП країни за 20072011 рр.*
Показники
Обсяги торгів цінними паперами на фондовому ринку, млрд. грн.
Обсяги ВВП країни, млрд. грн.
Співвідношення між обсягу торгів цінними
паперами і обсягом ВВП країни
 Розраховано за даними [11]

2007
754,31

2008
883,39

2009
1067,26

2010
1541,38

2011
2171,10

720,73
1,05

948,06
0,93

913,35
1,17

1082,57
1,42

1316,60
1,65

Активне функціонування фондового ринку України в цілому позитивно впливає на підвищення обсягів залучення інвестицій з використанням цінних паперів (рис. 1).
Обсяги інвестицій, м лрд.грн.
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Рис. 1. Обсяги інвестицій, що залучені в економіку країни з використанням цінних паперів
у 2007-2011 рр. (Складено за даними [11])
За період 2007-2011 рр., крім 2010 року, чітко простежувалась тенденція збільшення інвестицій за рахунок цінних паперів. У 2010 році зниження обсягу залучення інвестицій було обумовлено як проблемами самого фондового ринку, так і економічними і політичними проблемами в країні.

Для оцінки ефективності залучення інвестицій в економіку країни з використанням цінних
паперів можливо запропонувати показник, який визначається співвідношенням обсягу інвестицій залучених за рахунок цінних паперів до загального обсягу торгів цінними паперами на фондовому ринку країни:
ОІН ЦП
ЕФзін 
,
(1)
ОТ ЦП
де ЕФзін – ефективність залучення інвестицій за рахунок цінних паперів;
ОІНЦП – обсяги інвестицій залучені з використанням цінних паперів, млрд.. грн..;
ОТЦП – обсяги торгів цінними паперами на фондовому ринку, млрд.. грн..
Результати розрахунків наведені у табл. 2.
Таблиця 2. Оцінка ефективності залучення інвестицій в економіку країни з використанням цінних паперів за 2007-2011 рр. *
Роки

Інвестиції в економіку країни
з використанням
цінних паперів, млрд. грн.
2007
93,21
2008
129,15
2009
137,10
2010
92,91
2011
173,38
* Розраховано за даними [11]

Торги цінними паперами на
фондовому ринку країни,
млрд. грн.
754,31
883,39
1067,26
1541,38
2171,10

Ефективність залучення
інвестицій з використанням цінних паперів
0,122
0,146
0,128
0,060
0,080

Проведені розрахунки підтверджують, що вітчизняний фондовий ринок в останні роки
знизив ефективність залучення інвестицій за рахунок цінних паперів, що було обумовлено як
політичними, так суто економічними чинниками.
Цінні папери є важливим інструментом формування інвестиційних ресурсів для країни та
її економічних суб'єктів. Низька ефективність фондового ринку щодо залучення в економіку
інвестицій є однією із головних проблем, які необхідно вирішувати у найближчий період. З метою підвищення інвестиційної активності вітчизняного фондового ринку необхідно в масштабах країни посилити державний контроль за виконанням Закону України «Про акціонерні товариства», вирішити питання про чітку диференціацію суб'єктів господарювання за обсягами активів та організаційно-правовою формою. Перш за все, в Україні дуже багато суб'єктів господарювання, які функціонують в формі господарських товариств, особливо це стосується виробничих підприємств, будівельних підприємств, підприємств транспорту та сільського господарства.
Як правило, підприємства зазначених видів економічної діяльності повинні формувати великі
обсяги фінансових ресурсів, які можливо мобілізувати за рахунок ринку цінних паперів. Проте
організаційно-правова форма таких підприємств у вигляді господарських товариств не дозволяє
здійснювати мобілізацію фінансових ресурсів на фондовому ринку за рахунок цінних паперів, а
реорганізацію таких підприємств в акціонерні товариства стримує низка загроз для власників, а
саме: а) ризик втрати абсолютного контролю над підприємством; б) необхідність щорічно публікувати фінансову звітність і фактично розкривати тіньові сторони фінансово-господарської
діяльності; в) необхідність сплачувати дивіденди акціонерам; г) здійснювати відповідні заходи
для забезпечення фінансової стабільності та кредитоспроможності акціонерного товариства.
Емісія цінних паперів сприяє розширенню фондового ринку. Зменшення емісії цінних паперів
призводить до зниження темпів нарощування обсягів торгів на фондовому ринку.
Емісійна діяльність суб'єктів господарювання України в 2011 році свідчить, що вітчизняні
підприємства все більше і більше зацікавлені у зростанні своєї капіталізації і збільшенні обсягів
фінансових ресурсів з використанням цінних паперів. За останні п'ять років, починаючи з 2007
року, спостерігається стійка тенденція зростання обсягу зареєстрованих Національної комісією
з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) випусків (емісії) цінних паперів наростаючим
підсумком (рис. 2).
Розрахунки свідчать, що щорічні випуски цінних паперів зростали наступним чином: у

2008 р. на 36%, у 2009 р. на 28%, у 2010 р. на 13%, у 2011 р. на 21%. В цілому за п'ять років наростаючим підсумком емісія цінних паперів збільшилась у 2,39 разів.
Наведені дані свідчать, що емісійна діяльність суб'єктів господарювання поступово зростає. Однак зростання емісії цінних паперів не відповідає реальним потребам як економіки в цілому, так і фондового ринку, зокрема. Врахував те, що вітчизняний фондовій ринок недостатньо насичений цінними паперами, а суб'єкти господарювання зазнають потребу у значних обсягів фінансових ресурсів, випуски цінних паперів повинні бути в декілька разів більшими аніж
існує сьогодні. При цьому необхідно пам’ятати, що емісія цінних паперів – це відповідний крок
у розвитку ринкового господарства країни.

Ди н а м ік а о бся гів з а р е єстр о ва н и х Н КЦ П ФР ви п уск ів цін н и х п а п е р ів
н а р о ста ючи м п ідсум к о м , м лр д. гр н .
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Рис. 2. Динаміка обсягів зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів наростаючим
підсумком за 2007-2011 рр. (Складено за даними [11])
ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу зробити наступні висновки.
По-перше, за період 2007-2011 року вітчизняний фондовий ринок незважаючи на фінансово-економічну кризу мав загальну тенденцію до зростання.
По-друге, оцінка емісійної та торгової діяльності на вітчизняному фондовому ринку дає
підстави стверджувати про позитивні хоча і суперечливі тенденції у розвитку цього ринку.
По-третє, у подальших дослідженнях необхідно оцінити функціонування фондового ринку
з урахуванням більш широкого кола фінансових інструментів.
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Воробйов Ю.М., Абдельмаджід М.О. ОЦІНКА СТАНУ ЕМІСІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У статті досліджуються тенденції щодо емісії та торгівлі цінними паперами на фондовому
ринку України. Встановлено, що за останні п'ять років спостерігались тенденції до зростання
обсягів емісії та торгівлі цінними паперами на фондовому ринку. Доведено, що основні обсяги
торгів цінними паперами проводяться на позабіржовому фондовому ринку.
Ключові слова: цінні папери, фондовий ринок, емісія цінних паперів, торгівля цінними паперами.
Воробьев Ю.Н., Абдельмаджид М.А. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭМИССИИ И ТОРГОВЛИ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
В статье исследуются тенденции относительно эмиссии и торговли ценными бумагами на
фондовом рынке Украины. Установлено, что за последние пять лет наблюдались тенденции к
росту объемов эмиссии и торговли ценными бумагами на фондовом рынке. Доказано, что основные объемы торгов ценными бумагами проводятся на внебиржевом фондовом рынке.
Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок, эмиссия ценных бумаг, торговля ценными бумагами.
Vorobyov Yu.N., Abdel'madzhid M.A. THE ESTIMATION OF THE STATE OF EMISSION
AND TRADING IN SECURITIES AT THE FUND MARKET OF UKRAINE
In the article tendencies are probed in relation to emission and trading in securities at the fund
market of Ukraine. It is set that for the last five years there were tendencies to growth of volumes of
emission and trading in securities at the fund market. It is well-proven that the basic volumes of auctions are conducted securities at the upstairs fund market.
Keywords: securities, fund market, capital issue, trading in securities.

