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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Сучасний стан фондового ринку України є досить важливим і актуальним
питанням, особливо у такий складний час для України, коли ринок цінних
паперів перебуває у стані кризи. Потрібно зрозуміти, що для цивілізованого
розвитку інвeстиційного прoцесу в економіці України і проведення ринкових
реформ перш за все необхідне створення ефeктивного фондового ринку, який
у свою чергу повинен забезпечувати реалізацію національних інтересів країни
та сприяти зміцнeнню її економічної незалежності. Ключовим завданням
ринку цінних паперів також має стати забезпечення гнучкого міжгалузевого
перерозподілу інвестиційних ресурсів, максимально можливого припливу
внутрішніх та іноземних інвестицій на підприємства. Дoсвід розвинутих країн
це підтвeрджує, там де високі стандарти життя громадян дoсягаються завдяки
налагодженню їхніми урядами конкурeнтоспроможних мeханізмів зaлучeння
інтeлектуального, інформaційного та фінансового ресурсів для створення
значної частки доданої вартoсті тoварів і послуг. Перешкодою на шляху
інтеграції фондового ринку України до світового є низка проблемних
факторів, які негативно впливають на розвиток вітчизняного ринку цінних
паперів, а саме:
– надмірна кількість фондових бірж;
– відсутність рівних умов для операцій, пов’язаних із купівлею і
продажем цінних паперів для всіх реальних і потенційних учасників ринку;
– низький рівень капіталізації та ліквідності ринку;
–обмеженість асортименту цінних паперів, які реально використовуються
на вітчизняних ринках цінних паперів, порівняно з аналогічними ринками
розвинутих держав [3, с. 98];
–відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною
системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу, що
розфрагментовує біржову та депозитарну структури;
–відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних компаній;
–низький ступінь використання похідних цінних паперів;
–неточність і недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів
на біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що
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не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже, й знижує довіру до
вітчизняних цінних паперів [2, с. 131];
–психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку
через незадовільний рівень нормативного та інформованого забезпечення
населення про діяльність фондового ринку, що призводить до незначної
активності фізичних осіб на фондовій бірж і нецивілізованих механізмів обігу
цінних паперів – можливості існування тіньових фінансових операцій з
цінними паперами [1];
–відсутність відкритих вторинних ринків, на яких має відбуватись
масовий рух цінних паперів;
–недостатнє законодавче регулювання ціноутворення. Адже на сьогодні
механізм ціноутворення, визначення дохідності цінних паперів на
українському ринку цінних паперів украй спотворений. Встановлення цін,
зокрема на акції, не відповідає реальному співвідношенню попиту та
пропозиції, а також інших чинників, що впливають на ціноутворення. Низька
дохідність цінних паперів українських емітентів і неможливість застосувати
традиційні методи визначення дохідності та дисконтування ще більше
спотворюють дію ринкового механізму [4, с. 171];
–недосконалість валютного регулювання, що призводить до низького
рівня гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів;
–складність організації та проведення первинних публічних розміщень
фінансових інструментів на українському фондовому ринку, яка значно
зменшує можливості доступу інвесторів до об’єктів інвестування.
Як бачимо, розвиток будь-якої системи або категорії має свої особливості,
і фондовий ринок не виняток й тому має свої проблеми і недоліки. Нагальні
проблеми, існуючі на фондовому ринку України і заважають його подальшому
розвитку, тому важливо не ігнорувати ці проблеми, а негайно вирішувати. Без
розв’язання цих проблем формування дієздатного та ефективного ринку
цінних паперів не можливе.
Напрями вдосконалення українського біржового ринку повинні бути
засновані на вирішенні виявлених проблем розвитку і можуть бути об’єднані в
чотири основні групи: удосконалення законодавчої бази; розвиток біржової
інфраструктури; розширення участі в торгах і гармонізація його структури;
вдосконалення інструментарію й нарощення капіталізації ринку в цілому.
Концепція регулювання фондового ринку в умовах нестабільності економіки України, повинна будуватися на принципах соціальної справедливості;
надійності захисту інвесторів; прозорості, контролю; ефективності; правової
упорядкованості; відкритості; конкурентності; першочергової реалізації
загальнонаціональних інтересів та забезпечення гарантій та безпеки
інвестиційної діяльності в економіці України
Таким чином, аналізуючи проблеми функціонування фондового ринку
України можна зробити висновок, що фондовий ринок України знаходиться
на стадії початкового етапу, на відміну від фондових ринків розвинених
держав, на стадії низької привабливості для залучення інвесторів та низької
ліквідності. Досягнути позитивних змін на ринку цінних паперів значною
мірою вдасться за рахунок зусиль відповідних державних органів. Разом із
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цим не слід забувати, що держава може лише коригувати напрямки розвитку
фондового ринку, а його стан та перспективи залежать виключно від
діяльності суб’єктів господарювання.
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РОЛЬ КРЕДИТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Основна мета: Вивчити дію кредиту в економічній системі, відкрити суть
кредиту та його функції, висвітлити негативні та позитивні сторони
кредитування.
Головним завданням є:
– Визначити роль і значення кредитування в економічній системі;
– Розглянути форми, фактори кредиту та його сутність та функції;
– Розглянути кредит як засіб державного регулювання економіки;
– Розглянути проблеми кредитного ринку;
Вітчизняний розвиток кредитно-валютних відносин має невелику
історію. Основою для утворення таких відносин була комуністична система
господарювання Радянського Союзу. Так як, головною складовою цієї галузі є
найліквідніший ресурс – гроші, то її розвиток від планової до ринкової
системи господарювання відбувся досить швидко. На даний час Україна немає
достатньо власного капіталу, тому для неї важливо наладити хороші кредитні
відносини з МВФ, МБРР та іншими світовими фінансово-кредитними
установами. Це має великий вплив на формування кредиту у світовій сфері.
Дякуючи своєму місце розташуванню в Україні при певних умовах та
належних зусиллях міг би утворитись потужний світовий фінансовий центр
[1, с. 349].

