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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕП
Ринок цінних паперів України виступає однією з найважливіших складових
української економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й усієї
фінансової системи країни. Сучасний стан фондового ринку та його структура утворилися
внаслідок трансформації економічної системи, що відбулася в Україні під впливом
внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, у тому числі криз на світових
фінансових ринках упродовж останніх років. Основними показниками, що характеризують
рівень розвитку фондового ринку, є: обсяг випуску цінних паперів, обсяг торгів на ринку
цінних паперів, різноманітність структури фондових інструментів [1, с.97-104].
Від початку створення ринку цінних паперів в Україні гостро стоїть питання його
ефективного функціонування. Нині фондовий ринок не виконує своєї основної функції −
залучення інвестицій і перерозподіл капіталу. Крім того, потребує вирішення низка проблем:
а) недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку, яка випливає з того, що
недостатньо сприятливою є державна політика стосовно оподаткування на фондовому ринку;
б) проблема корпоративного управління ринком, яка полягає у недосконалій системі
розкриття інформації про вартість цінних паперів та об’єкти інвестування через інструменти
фондового ринку;
в) недостатня розбудова інфраструктури фондового ринку, яка потребує організації
обміну інформацією між організаційно оформленими ринками, оскільки такої організації
нині немає;
г) проблема системи регулювання та нагляду на фондовому ринку, яка полягає в
порушенні прав інвесторів, недосконалості регулятивно-нормативної бази, низькому рівні
кваліфікації персоналу наявних фінансових установ − професійних учасників ринку;
д) недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності фондового ринку;
е) низький рівень капіталізації фондового ринку;
є) складність організації та проведення первинних публічних розміщень фінансових
інструментів на українському фондовому ринку, яка значно зменшує можливості доступу
інвесторів до об’єктів інвестування [2, с. 99-109].
Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні слід вжити низку
позачергових заходів, а саме: удосконалити законодавчу базу; підвищити роль держави на
фондовому ринку; створити сприятливі умови для реалізації прав інвесторів на придбання
цінних паперів на міжнародних фондових ринках; розглянути питання зміцнення системи
державного регулювання та нагляду; забезпечувати зосередження торгівлі цінними паперами
тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках; створити
сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України та
цінних паперів резидентів за її межами; поліпшити механізм залучення вільних коштів
суб’єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик [3, с.29-31].
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