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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність дисертації, сформульовано об’єкт і 

предмет, мету і завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне 
і практичне значення, наведені відомості про апробацію. 

У першому розділі дисертації – «Теоретичні основи надання послуг 
фінансовими посередниками на ринку цінних паперів» – обґрунтовано 
економічну сутність фінансового посередництва, досліджено зміст фінансових 
послуг і розроблено їх класифікацію, а також удосконалено науково-
методичні підходи до оцінювання послуг фінансових посередників. 

Категорія «фінансове посередництво» історично виникла у період розподілу 
праці у сфері обслуговування обігу фінансових активів, з часом набуваючи 
рис окремого виду економічної діяльності. Формування сервісів фінансових 
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посередників на ринку фінансових послуг України обумовлюється практичними 
потребами функціонування економіки. На даний феномен впливають фінансові, 
політичні, культурні та інші фактори, а також національні особливості систем 
заощаджень і трансформації капіталів. 

Дослідження наукових публікацій дало можливість виокремити декілька 
підходів до формування змісту поняття фінансового посередництва: функ-
ціональний (характеризує діяльність фінансових посередників, висуваючи на 
перший план їх кредитні або інвестиційні функції); інституційний (акцентує 
увагу на організаційному аспекті діяльності фінансових посередників); 
синонімічний (розглядає поняття фінансових посередників (фінансового 
посередництва) як ідентичне до понять фінансово-кредитних інститутів, 
фінансових інституцій, інституційних інвесторів, кредитної системи тощо); 
спеціалізований (висвітлює фінансових посередників з точки зору їх 
спеціалізації); інфраструктурний (розглядає фінансових посередників з позицій 
інфраструктури, іноді спеціалізованої). 

До характеристик фінансового посередництва кожного з підходів уключа-
ються, як правило, такі основні компоненти, як: характеристика учасників, 
особливості трансферу фондів, функціональні сектори контрагентів. Найбільш 
змістовним визначенням пропонується вважати наступне: фінансове посеред-
ництво – це система опосередкованого фінансування, що полягає у залученні 
фінансових ресурсів із метою їх подальшого розміщення у фінансові активи. 

З урахуванням інституційних особливостей і специфіки діяльності фінансових 
посередників на ринку цінних паперів, запропоновано авторське трактування 
поняття «фінансове посередництво на ринку цінних паперів» – це система 
економічних відносин щодо здійснення комерційної, комісійної або агентської 
діяльності під час емісії, обігу та погашення цінних паперів сукупністю 
професійних суб’єктів, які сприяють досягненню ефективної взаємодії учасників 
ринку цінних паперів. 

Передумовами оцінювання послуг, що надаються фінансовими посередниками, 
є визначення ключових властивостей послуги: якість, своєчасність, цілісність 
та ін. До передумов доцільно віднести також ступінь задоволення споживачів 
і комплексний вплив послуг, що надаються, на фінансовий стан посередника. 

Оцінювання послуг також може передувати процедурі проходження 
фінансовим посередником сертифікації (добровільної чи обов’язкової) з боку 
уповноважених органів виконавчої влади. Його результати слугують підґрунтям 
для прийняття управлінських рішень і заходів корекції поточної політики 
надання фінансових послуг посередником, визначення доцільності зміни набору 
послуг, що надаються. 

Класифікацію методів оцінювання послуг фінансових посередників доцільно 
здійснювати за ознаками мети (експертні оцінки, систематизація, факторний 
аналіз), способу реалізації (дедукція та індукція, діаграми, теорія ймовірностей), 
функціональними можливостями (спостереження, абстрагування, аналіз і 
синтез), рівнем спеціалізації (порівняння, моделювання, кваліметрія, теорія 
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контракту) з урахуванням сутності кожного методу, рівнів спеціалізації, 
напрямів використання тощо. 

Кожен з методів має свої типові сфери застосування при оцінювання послуг 
фінансових посередників, але пріоритетними серед зазначених вважаємо 
системно-діяльнісний підхід, моделювання, порівняння, опитування, кореляційний 
аналіз, квантифікаційна група (методи кваліметрії) тощо. 

При цьому останні запропоновано розглядати як ключові при оцінці 
послуг фінансових посередників з огляду на специфічні властивості послуг, 
які, переважною більшістю, виражаються якісними характеристиками і у 
кінцевому підсумку проявляються в якості. У даному контексті використовується 
функція оцінювання кожної властивості послуги фінансового посередника (V): 











еталІ

I
fV , (1) 

де I – індикатор властивості послуги; 
Iетал – еталонне значення, яке разом з І має єдину шкалу виміру. 
З використанням методу кваліметрії комплексну оцінку якості фінансової 

послуги посередника рекомендовано проводити наступним чином (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема комплексної оцінки якості фінансової послуги 
з використанням методу кваліметрії 

Джерело: авторська розробка. 

 
Методичною основою оцінки фінансового стану посередника є коефіцієнтний 

аналіз, використання якого дозволяє визначити рівень ефективності розміщення 

Перша стадія. Оцінка простих властивостей послуги 
1. Формування субординовано-структурованої сукупності властивостей послуги, потрібних у 

достатній кількості для оцінки її якості. 
2. Визначення меж коливань значень по кожному з індикаторів. 
3. Відшукання на кожному з рівнів властивостей еталонних індикаторів, що взяті до уваги 

для порівняння. 
4. З’ясування характеру зв’язку індикаторів простих властивостей і їх оцінок. 
5. Розрахунок оцінок за окремими властивостями. 

Друга стадія. Оцінка складних властивостей послуги і її якості у цілому 

1. Обрання одиниці виміру для комплексної оцінки (з метою уніфікації одиниць виміру кожної 
властивості в єдиному форматі). 

2. Ідентифікація методу визначення ваг, достатнього для розрахунку комплексних оцінок якості 
фінансової послуги. 

3. Обрання способу консолідації оцінок кожної властивості для визначення комплексних оцінок якості. 
4. Розрахунок комплексної оцінки якості фінансової послуги. 
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коштів фінансових інститутів. До переваг модифікованої методики (на основі 
міжнародної системи моніторингу діяльності фінансових установ PEARLS) 
можна віднести включення специфічних коефіцієнтів залучення і використання 
коштів, які дають змогу більш точно врахувати характерні особливості 
діяльності посередників, що надає їй універсального характеру, придатність 
для використання більшістю професійних суб’єктів, можливість порівняння 
результатів діяльності у часі та з іншими фінансовими установами, адаптованість 
закордонного досвіду в галузі аналізу діяльності посередницьких інституцій 
ринку цінних паперів. 

Зокрема, запропоновано використовувати такі додаткові коефіцієнти, 
що характеризують залучення, управління і розміщення коштів, а також 
результативність діяльності фінансового посередника: 

С

V
Р зал , (2) 

де Р – питома вага залучених коштів у капіталі; 
Vзал – величина залучених коштів; 
С – капітал фінансово-посередницької установи. 

В

ВS
макс

дог , (3) 

де S – ринкова частина; 
Вдог – укладені фінансовим посередником угоди; 
Вмакс – максимальний для ринку обсяг угод. 

зал

сф

V

R
R  , (4) 

де R – питома вага сформованих резервів у величині залучених коштів; 
Rсф – розмір сформованих резервів; 
Vзал – обсяг залучених коштів. 

100Х

зал

вл

V

ВCA


 , (5) 

де A – покриття залучених коштів за рахунок власного капіталу і наявних 
резервів; 
Cвл – величина власного капіталу фінансового посередника; 
В – обсяг резервів; 
Vзал – розмір залучених коштів. 

FIF
D

I
c

інв
інв 
 , (6) 

де Iінв – інвестиційна рентабельність; 
Dінв – інвестиційний дохід; 
Fc – середній обсяг коштів; 
FI – величина фінансових інвестицій. 
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АА

BI
Еакт  , (7) 

де Еакт – рентабельність активів; 
BI – величина балансового прибутку; 
AА – середній обсяг активів фінансово-посередницької установи. 
У другому розділі дисертації – «Становлення та розвиток послуг 

фінансових посередників на ринку цінних паперів України» – виявлено 
тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні, проведено аналіз діяльності 
фінансових посередників на ринку цінних паперів, систематизовано нормативно-
правове забезпечення функціонування фінансових посередників та з’ясовано 
проблемні аспекти його формування, а також виявлено проблеми діяльності 
фінансових посередників. 

У роботі систематизовані наступні етапи розвитку ринку цінних паперів 
України з відповідними характерними ознаками. 

Першому етапу (з 1991 р. до 1994 р.) властиві: повільні темпи приватизації, 
прийняття базових законів щодо ринку цінних паперів; повна відсутність 
необхідної інфраструктури, розпорошеність функцій між різними державними 
органами щодо регулювання ринку цінних паперів тощо. 

Другий етап (з 1995 р. до 1999 р.) представлений значним кількісним та 
якісним стрибком у розвитку ринку цінних паперів; стрімким розширенням 
біржового та позабіржового сегментів; суттєвим зростанням числа професійних 
операторів ринку; створенням дієвої системи нагляду за дотриманням 
законодавства на ринку цінних паперів тощо. 

На третьому етапі (2000-2004 рр.) продовжується удосконалення системи 
захисту прав інвесторів; підвищення ролі державного регулювання ринку 
цінних паперів; розвиток нормативно-правової бази; розбудова інфраструктури 
ринку цінних паперів; розвиток системи організованої торгівлі; удосконалення 
діяльності інститутів спільного інвестування і механізмів корпоративного 
управління. 

Для четвертого етапу (2005-2007 рр.) характерним є узгодження темпів 
економічного зростання у ключових галузях економіки; поява тенденції 
активізації діяльності на ринку цінних паперів за рахунок збільшення обсягів 
випусків цінних паперів та збільшення обсягів торгів на ринку цінних паперів; 
досягнення певної стабільності. 

П’ятому етапу (з 2008 року) притаманне посилення нестабільності макро-
економічної ситуації; інтенсифікація світової фінансової кризи; погіршення 
показників розвитку вітчизняного фондового ринку (рис. 2). 

У цей період динаміка індексів (зокрема у 2009 р.) пояснюється впливом 
ендогенних (кризовий стан макроекономічного середовища), екзогенних 
(інституційних), кон’юктурно-ресурсних (коливання світових фінансових 
статистичних даних, цін на нафту і дорогоцінні метали та ін.) чинників. 
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Рис. 2. Динаміка індексів біржі «Перша фондова торгівельна система» 

та Української біржі у 2001 – І півріччі 2011 рр., індексні пункти 
 

У цілому національний ринок цінних паперів демонструє зростання за 
ключовими показниками, поступово відновлюючись після світової фінансової 
кризи (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Динаміка основних показників ринку цінних паперів України 
у 2006-2010 рр.* 

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 
Обсяг випусків цінних паперів, млрд грн. 291,08 424,33 577,38 740,06 835,61 
Обсяг виконаних договорів торговцями цінними 
паперами, млрд грн. 

492,78 754,31 883,42 1067,26 1537,79 

Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними 
паперами, млрд грн. 

29,05 35,15 37,76 36,01 131,29 

Кількість цінних паперів І рівня лістингу, шт. 19 18 15 16 146 
Кількість професійних суб’єктів, од. 1703 1877 1806 1805 1741 
Активи інститутів спільного інвестування, млрд грн 1,4 7,7 5,3 6,5 8,8 
Активи недержавних пенсійних фондів, млн грн 119,33 318,27 599,49 846,78 1130 
Значення індексу біржі «Перша фондова торговельна 
система» 

498,86 1174,02 301,42 572,91 975,08 

*Джерело: складено за даними Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. 

 
За результатами аналізу ключових показників розвитку ринку цінних паперів 

України у 2000-2010 рр., виявлено наступні його основні тенденції. 
За інструментальною ознакою – домінування на біржовому та позабіржовому 

сегментах операцій із традиційними цінними паперами і зростання обсягів їх 
випусків; зміна питомої ваги окремих цінних паперів, суттєве зростання 
інтересу до опціонів. 
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За ознакою масштабів ринку і окремих операцій – зростання загального 
обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів; суттєве перевищення обсягу 
вторинного ринку над первинним; динамічне зростання облікових операцій, 
здійснених зберігачами цінних паперів. 

За ознакою фінансових посередників – уповільнення зростання кількості 
професійних учасників ринку цінних паперів і значна нерівномірність їх 
географічного розподілу; домінування брокерської та дилерської діяльності; 
зростання обсягів біржових торгів і домінування біржі «Перша фондова 
торговельна система» на фоні інших подібних учасників ринку. 

За ознакою емітентів та інвесторів – планомірне зростання чистого прибутку 
відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій за останні 
декілька років; отримання найбільшого позитивного сальдо підприємствами 
переробної і добувної промисловості, фінансової діяльності, операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг; збільшення кількості рахунків у 
цінних паперах та номінальної вартості пакетів іменних цінних паперів у 
власності нерезидентів. 

З використанням методу кваліметрії було здійснено оцінку якості послуг з 
інтернет-трейдингу, що надається фінансовими посередниками на ринку 
цінних паперів. Перші місця рейтингу посіли фінансові установи, що мають 
низькі привабливі тарифи, помірну ширину тарифної сітки, активно розвивають 
послуги на строковому ринку, пропонують клієнтам додатковий сервіс 
(наприклад, маржинальне кредитування), надають доступ до навчальних торгів, 
мають високий рівень інтегрованості по ліцензованих видах діяльності, 
активно беруть участь у семінарах, що у кінцевому підсумку і проявилося у 
рівні якості їх фінансової послуги торгівлі цінними паперами через Інтернет. 

Чинне законодавче забезпечення функціонування фінансових посередників 
містить акти, що регулюють їх діяльність, а також ринок цінних паперів у 
цілому, як середовище такої діяльності. Тому нормативно-правове регулювання 
ринку цінних паперів України полягало у впорядкуванні взаємодії та захисті 
інтересів його учасників шляхом встановлення певних правил, критеріїв і 
стандартів стосовно відносин з приводу відповідних фінансових інструментів. 

Нормативно-правове регулювання вітчизняного ринку цінних паперів і 
діяльності суб’єктів на ньому має розгалужену, багатоярусну будову: від 
нормативно-правових актів загального порядку – до спеціалізованих 
(складаються із кодексів і законів України, Указів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, міністерств і відомств, які у межах своєї 
компетенції, зазначеної у чинному законодавстві, здійснюють регулюючі і 
контролюючі функції, а також забезпечують дотримання правопорядку на 
фондовому ринку). 

У цілому ринок цінних паперів України розвивався достатньо динамічно, 
але нерівномірно, суттєво відставав від середньоєвропейських параметрів і 
недостатньо виконував основні свої функції – зосередження попиту та 
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пропонування інвестиційного капіталу, формування справедливих ринкових 
цін, використання фінансових інструментів для забезпечення розвитку економіки. 

На ринку цінних паперів накопичилися проблеми, які властиві не тільки 
йому в цілому, а й діяльності фінансових посередників. У першу чергу, це 
стосується розвитку інфраструктури ринку, зосередження укладення договорів 
купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших формах 
організації торгівлі цінними паперами, розбудови Національної депозитарної 
системи, удосконалення механізму захисту прав інвесторів та системи розкриття 
інформації на ринку цінних паперів, випуску та обігу фінансових інструментів 
і т. д. 

Найбільш актуальні проблеми функціонування та розвитку ринку цінних 
паперів України згруповано за ознаками інституцій, інфраструктури, фінансових 
інструментів, ринку інвестиційних послуг, державного регулювання та нагляду. 

У третьому розділі – «Удосконалення діяльності фінансового 
посередництва на ринку цінних паперів України» – обґрунтовано основні 
напрями удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку 
цінних паперів України, що стосуються інфраструктури надання послуг, 
розширення спектру фінансових інструментів і підвищення якості послуг, 
активізації розвитку технологій та послуг біржового сегмента ринку цінних 
паперів. 

На підставі аналізу першочергових проблем розвитку вітчизняного ринку 
цінних паперів основними цілями його модернізації визначено: удосконалення 
захисту прав інвесторів; підвищення питомої ваги інвестиційних операцій; 
забезпечення передумов для ефективного переливу фінансових ресурсів. При 
цьому розвиток ринку цінних паперів має передбачати здійснення системних 
заходів у законодавчому, інституційному та технологічному напрямах: 
удосконалення інструментарію, консолідація біржового сегмента, істотне 
оновлення систем обліку і розрахунків, популяризація ринку цінних паперів тощо. 

Найбільш актуальними серед напрямів удосконалення інфраструктури 
надання послуг фінансовими посередниками на ринку цінних паперів визначено: 

– всебічну підтримку участі, в першу чергу, національних інвесторів у 
функціонуванні ринку цінних паперів; 

– підвищення рівня обізнаності населення щодо використання можливостей 
ринку цінних паперів; 

– реформування обліково-розрахункової підсистеми; поліпшення про-
фесійної діяльності та ключових властивостей послуг; 

– удосконалення податкового та валютного середовища, поліпшення 
регуляторної політики. 

У даному контексті запропоновано комплекс заходів з удосконалення 
інфраструктури надання послуг фінансовими посередниками на ринку цінних 
паперів, що містять: удосконалення законодавчого підґрунтя функціонування 
інститутів спільного інвестування; залучення до участі у функціонуванні ринку 
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цінних паперів індивідуальних інвесторів; реформування систем обліку і 
розрахунків за цінними паперами; підвищення стандартів функціонування 
професійних суб’єктів ринку цінних паперів; поліпшення податкових і валютних 
умов; удосконалення нагляду і регулювання на ринку цінних паперів. 

Існує об’єктивна необхідність в оновленні існуючого спектра фінансових 
інструментів із метою надання їм кращих властивостей, здатних задовольнити 
існуючі і потенційні потреби інвесторів шляхом: 

– істотної модернізації видової лінійки цінних паперів; 
– запровадження нових видів якісних послуг, що надаються професійними 

суб’єктами ринку цінних паперів. 
У зв’язку з цим запропоновано комплекс заходів, що включають: законодавче 

удосконалення обігу боргових, іпотечних та похідних фінансових інструментів; 
появу нових видів послуг на ринку цінних паперів. 

Технологічний і сервісний розвиток біржової складової ринку цінних 
паперів передбачає: 

– розкриття і найповніше використання резервів біржового ринку; 
– концентрацію і уніфікацію біржової торгівлі; 
– переформатування біржового сектора; 
– запровадження актуальних біржових технологій і сервісів. 
У даному контексті запропоновано реалізувати комплекс заходів, націлених 

на: концентрацію обігу державних цінних паперів у біржовому сегменті; 
перегляд процедури лістингу цінних паперів; активізацію публічних розміщень 
фінансових інструментів; удосконалення надання маржинальних послуг; 
консолідацію та уніфікацію біржової торгівлі; біржову сегментацію; модернізацію 
біржових технологій і послуг. 


