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ІНСТИТУЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Обґрун то ва но по нят тя “ін с ти ту цій на ефек тив ність рин ку цін них па пе рів” та за про по но ва -
но адап то ва ну до ук ра їнсь ко го еко но міч но го се ре до ви ща ме то ди ку її ви зна чен ня. Роз гля ну то
чин ни ки впли ву на рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів в Укра ї ні: мо дель
фор му ван ня рин ку цін них па пе рів, рі вень кон ку рен ції між суб’єк та ми рин ку, сту пінь йо го ін -
фор ма цій ної про зо рос ті. Оці не но рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів
Укра ї ни за 2001–2006 ро ки.

Grounded is the concept “institutional efficiency of the securities market” and the method of its deter-
mination adapted to Ukraine’s economic environment is offered. The authors consider factors influ-
encing the level of institutional efficiency of the Ukrainian securities market: model of forming the
securities market, level of competition between the market subjects and degree of its informative trans-
parency. The level of institutional efficiency of the securities market in Ukraine is appraised for the
2001–2006 period.

Те о ре тич не осмис лен ня транс фор ма цій них про це сів су час но го сві ту по тре -
бує ро зу мін ня тен ден цій роз вит ку фі нан со во го рин ку, не змін ним еле мен том
струк ту ри яко го є ри нок цін них па пе рів. Ефек тив ність остан ньо го за ле жить від
сту пе ня роз вит ку та мож ли вос тей йо го ін с ти ту тів. 

Акту аль ність те ми до слід жен ня обу мов ле на ва го мим зна чен ням ін с ти ту тів
рин ку цін них па пе рів у гос по дарсь кій сис те мі та їх рол лю в за без пе чен ні не об -
хід ни ми фі нан со ви ми ре сур са ми всіх суб’єк тів еко но мі ки. За для при ско ре но го
роз вит ку еко но мі ки Укра ї ни по тріб но ство ри ти умо ви для її мо дер ні за ції на
осно ві адек ват но го ви ко ри стан ня мож ли вос тей ін с ти ту тів рин ку цін них па пе рів.

Не об хід ність ана лі зу ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів ви пли -
ває з окрес ле них за вдань рин ко вих ре форм в Укра ї ні: Ка бі не том Мі ніс т рів Укра ї -
ни 07.03.2006 ухва ле но роз по ряд жен ня, яким за твер д же но за хо ди з ре алі за ції
основ них на прям ків роз вит ку фон до во го рин ку на 2006–2010 ро ки, спря мо ва них
на роз ви ток рин ку цін них па пе рів Укра ї ни, під ви щен ня ка пі та лі за ції еко но мі ки,
за про вад жен ня ефек тив ної сис те ми за хис ту прав ін вес то рів, за без пе чен ня про зо -
рих пра вил і про це ду ри ді яль нос ті учас ни ків за зна че но го рин ку.

До слід жен ням проб лем ста нов лен ня рин ку цін них па пе рів та йо го ін с ти ту -
тів зай ма ли ся ба га то вче них. Зок ре ма, К. Мар к сом, А. Мар ша лом, Дж. Кей н сом,
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А. Пі гу – кла си ка ми еко но міч ної на уки – бу ло за по чат ко ва но вивчення капіта -
лу та йо го різ но ма ніт них форм, у то му чис лі й фі нан со во го ка пі та лу1. Про дов жу -
ва ли до слід жен ня в цій сфе рі за ру біж ні фа хів ці М. Алек сє єв, Б. Альо хін, М. Бер -
зон, Б. Руб цов, Дж. То бін, В. Тор ка новсь кий, Ю. Фа ма та ін.2 Се ред віт чиз ня них
на уков ців – ав то рів ґрун тов них роз ві док що до ро лі ін с ти ту тів рин ку цін них па пе рів
в еко но міч ній сис те мі – А. За го род ній, В. За горсь кий, В. Ко лес ник, А. Кон д ра ши -
хін, Ю. Крав чен ко, О. Мен д рул, О. Моз го вий, В. Осколь сь кий, Б. Сте цен ко та ін.3

Однак слід звер ну ти ува гу на те, що на уко ві пуб лі ка ції зде біль шо го бу ли при свя -
че ні окре мим ас пек там і чин ни кам впли ву на ефек тив ність рин ку цін них па пе рів. До
то го ж у біль шос ті до слід жень, що сто су ють ся за зна че ної проб ле ми, від сут ня чіт ка
струк тур но-ло гіч на схе ма, що узго ди ла б між со бою всі чин ни ки та ко го впли ву. Да -
на пра ця є спро бою на бли зи ти ся до ви рі шен ня са ме цих важ ли вих пи тань. 

Ме тою стат ті є ви зна чен ня рів ня ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них
па пе рів в Укра ї ні та ана ліз чин ни ків, що впли ва ють на ньо го.

Для до сяг нен ня цієї ме ти бу ло по став ле но та кі за вдан ня: об ґ рун ту ва ти по нят -
тя “ін с ти ту цій на ефек тив ність рин ку цін них па пе рів”; ви зна чи ти та про ана лі зу -
ва ти чин ни ки впли ву на рі вень йо го ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті; об ґ рун ту ва ти
адап то ва ну до ук ра їнсь ко го еко но міч но го се ре до ви ща ме то ди ку ви зна чен ня ін с -
ти ту цій ної ефек тив нос ті віт чиз ня но го рин ку цін них па пе рів та оці ни ти її рі вень в
Укра ї ні за 2001–2006 ро ки.

Се ре до ви ще ді яль нос ті на рин ку цін них па пе рів фор му єть ся за ра ху нок фун к -
ці о ну ван ня емі тен тів, ін вес то рів, інф ра струк тур них учас ни ків, а та кож по тен цій них

1
Бла уг М. Еко но міч на те о рія в рет рос пек ти ві / Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Вид-во Со ло -

мії Пав лич ко “Осно ви”, 2001. – С. 603.; Кейнс Дж. М. Общая те о рия за ня тос ти, про цен та и
де нег / Анто ло гия эко но ми чес кой клас си ки. – М.: ЭКОНОВ Ключ, 1993. – С. 137 – 432.;
Маркс К. Ка пи тал. Кри ти ка по ли ти чес кой эко но мии. – М.: Го су дар ст вен ное из да тель ст во
по ли ти чес кой ли те ра ту ры, 1961. – Т ІІІ, кн. ІІІ, ч. І. – 545 с.; Мар шалл А. Прин ци пы эко но -
ми чес кой на уки / Пер. с англ. Т. 3– М., Про гресс, 1993. – Т. 3. – С. 14–30.

2
Алек се ев М.Ю. Ры нок цен ных бу маг. – М.: Фи нан сы и ста тис ти ка, 1992. – 352 с.; Але -

хин Б.И. Ры нок цен ных бу маг. Вве де ние в фон до вые опе ра ции. – М.: Фи нан сы и ста тис ти ка,
1991. – 160 с.; Бер зон Н.И., Бу я но ва Е.А., Ко жев ни ков М.А., Ча лен ко А.В. Фон до вый ры нок –
М.: Ви та – Пресс, 1999. – 400 с.; Руб цов Б. Ми ро вые фон до вые рын ки // Ми ро вая эко но ми ка
и меж ду на род ные от но ше ния. – 2001. – № 8. – С. 35 – 46.; Ры нок цен ных бу маг / Под ред.
В.И.Ко лес ни ко ва, В.С. Тор ка новсь ко го. – С.-Пб.: Изд-во С.-Пб. УЭФ, 1997. – 282 с.; Fama E.,
French K. Dividend Yields and Expected Stocks Returns. – Journal of Financial Economist. – 1988. –
vol.22. – 3-25.

3
За го род ній А.Г. та ін. Цін ні па пе ри. Фон до вий ри нок – Львів: Львівсь ка по лі тех ні ка,

1997. – 108 с.; За горсь кий В.С. Проб ле ми ста нов лен ня і фун к ці о ну ван ня рин ку цін них па пе рів
в пе ре хід ній еко но мі ці Укра ї ни: Дис. ... д-ра ек.на ук: Львів, 1996; Ко лес ник В.В. Вве де ние в ры -
нок цен ных бу маг. – К.: А.Л.Д., 1995. – 176 с.; Кон д ра ши хін А.Б. Фі нан со ві ас пек ти від но син
учас ни ків рин ку цін них па пе рів // Фі нан си Укра ї ни. – 2003. – № 12. – С.113–117.; Крав чен -
ко Ю. Ры нок цен ных бу маг. – К.: ВИРА – Р, 2002. – 368 с.; Мен д рул О.Г., Пав лен ко І.А. Фон -
до вий ри нок: опе ра ції з цін ни ми па пе ра ми – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.; Моз го вий О.М. Фон до -
вий ри нок – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.; Осколь сь кий В.В. Ри нок цін них па пе рів в Укра ї ні: проб -
ле ми фун к ці о ну ван ня і роз вит ку. – К.: КСУ, 1996. – 147 с.; Сте цен ко Б. Струк ту ра ак ці о нер -
ної влас нос ті в Укра ї ні: фор му ван ня та вплив на фон до вий ри нок // Цін ні па пе ри Укра ї ни. –
2006. - № 5. – С. 22–23.
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кон ку рен тів се ред за зна че них суб’єк тів рин ку. Су куп ний вплив цих учас ни ків ви -
зна чає по тен ці ал гра нич но го при бут ку в да ній сфе рі ді яль нос ті, який ви мі рю єть ся
в по каз ни ках дов го стро ко вої від да чі від ін вес то ва но го ка пі та лу. То му, на на шу дум -
ку, до реч но роз гля да ти ін с ти ту цій ну ефек тив ність рин ку цін них па пе рів як ком п -
лек с ний по каз ник, що ви зна ча єть ся на осно ві сис те ми якіс них і кіль кіс них по каз -
ни ків ді яль нос ті всіх суб’єк тів рин ку та від об ра жає ре зуль та тив ність ін с ти ту цій них
чин ни ків йо го фун к ці о ну ван ня.

Інсти ту цій на ефек тив ність рин ку цін них па пе рів – це ком п лек с не від об ра жен -
ня кін це вих ре зуль та тів ви ко ри стан ня фі нан со вих ре сур сів ін вес то рів для за до во -
лен ня по треб усіх учас ни ків за зна че но го рин ку. На рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив -
нос ті рин ку цін них па пе рів, з ура ху ван ням сту пе ня роз вит ку мак ро еко но міч но го та
ін с ти ту цій но го се ре до ви ща, на наш по гляд, впли ває: об ра на мо дель фор му ван ня
рин ку цін них па пе рів, на осно ві якої ви зна ча ють ся най впли во ві ші учас ни ки; рі вень
кон ку рен ції між суб’єк та ми рин ку; сту пінь йо го ін фор ма цій ної про зо рос ті. Ці чин -
ни ки пе ре бу ва ють у тіс ній вза є мо дії й вза є мо за леж нос ті. Роз гля не мо де таль ні ше
кож ний з них.

У су час но му сві ті іс нує де кіль ка ба зо вих під хо дів що до фун к ці о ну ван ня рин -
ку цін них па пе рів, ви бір яких ви зна чаль ним чи ном впли ває на ефек тив ність усьо -
го фі нан со во го сек то ру еко но мі ки кра ї ни. Ці під хо ди, по су ті, пов’яза ні з дво ма
ва рі ан та ми ве ден ня рин ко во го гос по да рю ван ня у фі нан со вій сфе рі – ан г ло-
амери кансь ким (рин ко во-орі єн то ва на мо дель) та япо но-ні мець ким (бан ківсь ко-
орі єн то ва на мо дель). Віт чиз ня ні фа хів ці об ґ рун то ву ють різ ні під хо ди до ви зна чен -
ня мо де лі ук ра їнсь ко го рин ку, іно зем ні ін вес то ри про по ну ють кон цеп ту аль ні
за са ди мо де лей, за про вад же них у їх ніх кра ї нах. Го лов не роз ме жу ван ня сто су єть -
ся рів ня цен т ра лі за ції рин ку. На прак ти ці у біль шос ті кра їн на ра зі має міс це ек -
лек тич не по єд нан ня еле мен тів різ них сис тем, а за хо ди, що ре алі зу ють ся, є, в пе -
ре важ ній біль шос ті ви пад ків, не ли ше кон цеп ту аль но не уз год же ни ми між со бою,
але й час то ба зу ють ся на про ти леж них прин ци пах. Пи тан ня що до оп ти маль нос ті
тієї чи ін шої мо де лі рин ку – цен т ра лі зо ва ної чи де цен т ра лі зо ва ної – до стат ньо дис -
ку сій не. Чим ви щий сту пінь кон со лі да ції рин ку, тим ефек тив ні шою є на ці о наль на
тор го вель на сис те ма. Існу ван ня ве ли кої кіль кос ті рин ків не га тив но по зна ча єть ся на
якос ті їхньої ро бо ти, об ся гах тор гів лі, ста біль нос ті цін. З ін шо го бо ку, за на яв нос ті
ба га тьох рин ків ви ни кає ефект кон ку рен ції, що ве де до зни жен ня транс акційних
витрат при тор гів лі цін ни ми па пе ра ми. На су час но му ета пі об ся ги тор гів лі окре мих
її ор га ні за то рів в Укра ї ні є на стіль ки не знач ни ми, що на справ ді ри нок цін них па -
пе рів вже мож на вва жа ти кон со лі до ва ним (на по ча ток 2007 ро ку 91,81 % всьо го об -
ся гу опе ра цій бу ло зо се ред же но в Пер шій фон до вій тор го вель ній сис те мі, а се ред
реш ти фон до вих бірж лі ди рує Ки ївсь ка між на род на фон до ва бір жа – 4,85 %)4.

4
Звіт Дер жав ної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку за 2006 рік. – http://

www.ssmsc.gov.ua .
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Остан нім ча сом для за галь но сві то во го на пря му роз вит ку рин ку цін них па пе рів ха -
рак тер на тен ден ція до кон со лі да ції рин ку “зни зу”, ко ли тор гів ля цін ни ми па пе -
ра ми при род ним шля хом зо се ред жу єть ся на од но му рин ку, а різ ні бір жі ін тег ру -
ють ся в єди ну сис те му ко му ні ка цій5.

Ри нок цін них па пе рів Укра ї ни має спе ци фіч ні ри си, що ви зна ча ють йо го на -
ці о наль ну мо дель. А са ме: прі о ри тет пер вин но го рин ку, що обу мов ле но при ва -
ти за цією як дже ре лом по яви цін них па пе рів та ба жан ням їх про да ти за не мож -
ли вос ті знай ти по куп ця. Це спри чи няє не ефек тив ність цін них па пе рів, го лов на
фун к ція яких зво дить ся до пе ре роз по ді лу влас нос ті, а не до за лу чен ня ін вес ти -
цій в еко но мі ку. Се ред спе ци фіч них рис слід та кож від мі ти ти знач ну час т ку ак -
ці о нер но го рин ку та об ме же ність ін ших ви дів фі нан со вих ін стру мен тів; не ве ли -
кі об ся ги та піз ню емі сію дер жав них і му ні ци паль них бор го вих цін них па пе рів.

З огля ду на всі особ ли вос ті віт чиз ня но го рин ку цін них па пе рів, мож на зро -
би ти ви сно вок про те, що в Укра ї ні прі о ри тет ною стає ні мець ко-японсь ка мо -
дель, яка пе ред ба чає фор му ван ня ін вес ти цій них ре сур сів пе ре важ но за ра ху нок
кре ди тів ко мер цій них бан ків. Та кий стан ре чей від по ві дає су час ним по тре бам
під при ємств та мож ли вос тям фі нан со вої сис те ми, ад же ре сур си ко мер цій них
бан ків є на ра зі біль ши ми, ніж ре сур си рин ку цін них па пе рів. Вод но час вар то за -
зна чи ти, що пер с пек ти ви ста біль но го роз вит ку еко но мі ки пов’яза ні з фі нан су -
ван ням че рез ме ха ніз ми рин ку цін них па пе рів. Одним з го лов них не до лі ків на
су час но му ета пі є не пов не ви ко ри стан ня йо го ін вес ти цій но го по тен ці а лу. Ни ні
об ся ги тор гів на вто рин но му рин ку хо ча і зрос та ють, але все-та ки за ли ша ють ся
до сить не знач ни ми. При чо му пе ре важ ну біль шість обі гу ор га ні зо ва но го рин ку
ста нов лять уго ди з об лі га ці я ми дер жав ної по зи ки. То му біль шість фон до вих бірж
сто ять пе ред проб ле мою ви жи ван ня. 

Дру гим ва го мим чин ни ком впли ву на ефек тив ність рин ку цін них па пе рів є
стан кон ку рен ції між йо го учас ни ка ми. Кон ку рен т не се ре до ви ще на рин ку цін -
них па пе рів фор му єть ся за ра ху нок ді яль нос ті на ньо му різ но ма ніт них учас ни -
ків, су куп ний вплив яких ви зна чає по тен ці ал гра нич но го при бут ку в цій сфе рі
(по тен ці ал при бут ко вос ті ви мі рю єть ся в по каз ни ках дов го стро ко вої від да чі від
ін вес то ва но го ка пі та лу). Від по від но до на прям ків ді яль нос ті на рин ку цін них па -
пе рів Укра ї ни, на на шу дум ку, до ціль но ви ок ре ми ти та кі ви ди кон ку рен ції між
йо го учас ни ка ми: за об ся ги здій с нен ня ін вес ти цій них опе ра цій, за пе ре роз по діл
на яв них та на бут тя но вих фун к цій на за зна че но му рин ку; за за лу чен ня фі нан со -
вих ре сур сів по тен цій них ін вес то рів; за сфе ри ді яль нос ті фі нан со вих бро ке рів і
ди ле рів, яки ми най час ті ше ви сту па ють ко мер цій ні бан ки; за об ся ги по слуг з ін -
вес ти цій но го кон суль ту ван ня; за здій с нен ня фун к цій інф ра струк тур них учас ни -
ків рин ку цін них па пе рів.

5
Но вом линсь ка Л., Ста сюк Ф. Анто ло гія ук ра їнсь ко го рин ку цін них па пе рів // Ри нок цін -

них па пе рів Укра ї ни. – 2004. – № 5–6. – С. 3–16.
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Кон ку рен ція за об ся ги здій с нен ня ін вес ти цій них опе ра цій сто су єть ся, го лов -
ним чи ном, тор гов ців цін ни ми па пе ра ми, які на ле жать до фі нан со вих по се ред -
ни ків. Якщо оці ню ва ти ри нок за ви да ми тор гов ців цін ни ми па пе ра ми в Укра ї ні,
то він з 2003 ро ку є мо но по лі зо ва ним “чис ти ми тор гов ця ми”, оскіль ки їх ня част -
 ка у кіль кос ті та су мі ви ко на них до го во рів ко ли ва єть ся в ме жах 70 %6.

Кон ку рен ція за за лу чен ня фі нан со вих ре сур сів по тен цій них ін вес то рів по -
ши ре на між емі тен та ми цін них па пе рів. Цей вид кон ку рен ції про яв ля єть ся, на -
сам пе ред, під час ви пус ку цін них па пе рів. Адже вка за ний про цес здій с ню єть ся з
ме тою от ри ман ня по тріб них емі тен ту кош тів шля хом про да жу цін них па пе рів.
Інвес то ри, у свою чер гу, на да ють пе ре ва гу тим емі тен там, які є для них при ваб -
ли ви ми (це озна чає, пе ре ду сім, мож ли вість здій с ню ва ти кон т роль над під при єм -
ст вом, от ри му ва ти при бут ки від ін вес ту ван ня то що). Са ме здат ність емі тен та за -
ці ка ви ти ін вес то ра про яв ля єть ся в про це сі кон ку рен ції між ни ми. З ді яль нос ті
емі тен тів Укра ї ни ви пли ває, що та кі від но си ни від по ві да ють ха рак те рис ти ці не -
до ско на лої кон ку рен ції. В цій сфе рі мож ли ва як ці но ва, так і не ці но ва кон ку рен -
ція (ін вес ти цій на при ваб ли вість, ста біль ність емі тен та, рек ла ма, до свід ді яль нос -
ті). Для по даль шо го роз вит ку кон ку рен т них від но син на рин ку цін них па пе рів
до ціль но ство ри ти пе ре ду мо ви (ор га ні за цій ні та ре гу ля тив ні) для біль шо го по -
ши рен ня по хід них та му ні ци паль них цін них па пе рів. 

Кон ку рен ція між ко мер цій ни ми бан ка ми як фі нан со ви ми бро ке ра ми і ди ле -
ра ми на рин ку цін них па пе рів про яв ля єть ся під час ви ко нан ня бір жо вих угод з
цін ни ми па пе ра ми, а са ме ко ли ко мер цій ні бан ки здій с ню ють ко мі сій ну (бро -
керсь ку) або ко мер цій ну (ди лерсь ку) ді яль ність. В Укра ї ні ко мер цій на ді яль ність
бан ків роз ви не на слаб ко й від різ ня єть ся від за ру біж ної. Так, ди ле ри за кор до ном
ку пу ють цін ні па пе ри з влас ної іні ці а ти ви за свій ра ху нок у влас ний пор т фель з
на мі ра ми надалі їх пе ре про да ти, при цьо му ди лер не має пра ва від мо ви ти клі єн -
там, кот рі ба жа ють ку пи ти (про да ти) в нього цін ні па пе ри. Віт чиз ня ні бан ки-
диле ри ку пу ють цін ні па пе ри від сво го іме ні, але за ра ху нок клі єн тів; до то го ж
за ко но дав чо не за кріп ле но чіт кий обов’язок про да ва ти (ку пу ва ти) цін ні па пе ри з
пор т фе ля бан ку на ви мо гу клі єн та, на то мість іс ну ють ли ше на мі ри здій с ню ва ти
та кі опе ра ції. Ра зом з тим ко мі сій на ді яль ність бан ків Укра ї ни від по ві дає за ру біж -
ним стан дар там і здій с ню єть ся бро керсь кою кон то рою бан ку, яка на під ста ві уго -
ди з бір жею що до про ве ден ня бір жо вих опе ра цій от ри мує бро керсь ке міс це. Від -
но си ни між клі єн том і бро керсь кою кон то рою офор м лю ють ся до го во ром про
об слу го ву ван ня на бір жі. Як інф ра струк тур ні учас ни ки рин ку цін них па пе рів ко -
мер цій ні бан ки здій с ню ють де по зи тар ну ді яль ність, висту па ю чи де по зи та рі єм та
збе рі га чем цін них па пе рів; роз ра хун ко во-клі рин го ве об слу го ву ван ня сво їх клі єн -
тів; ді яль ність із ве ден ня ре єс т рів влас ни ків імен них цінних па пе рів; ін фор ма цій не

6
Звіт Дер жав ної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку за 2006 рік. – http://www.
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об слу го ву ван ня учас ни ків рин ку цін них па пе рів. Час т ка ко мер цій них бан ків на
рин ку ре єс т ра цій них по слуг є не ве ли кою (до 15 %), але їх особ ли ве міс це се ред
ре єс т ра то рів збе рі га єть ся за вдя ки адек ват но му про грам но му за без пе чен ню та ши -
ро ким мож ли вос тям за лу чен ня клі єн тів. Особ ли во го зна чен ня це на бу ває для ве -
ли ких бан ків, які, не зва жа ю чи на не знач ні при бут ки від ре єс т ра цій них по слуг,
про по ну ють їх клі єн там, на ма га ю чись за без пе чи ти пов ний ком п лекс по слуг на
рин ку цін них па пе рів. То му у пер с пек ти ві ко мер цій ні бан ки мо жуть ста ти най ак -
тив ні ши ми учас ни ка ми за зна че но го рин ку, се рйоз ним кон ку рен том для ін ших ін -
вес ти цій них ін с ти ту тів.

Кон ку рен ція за об ся ги по слуг з ін вес ти цій но го кон суль ту ван ня від бу ва єть -
ся між ін вес ти цій ни ми ком па ні я ми та ін вес ти цій ни ми фон да ми, роль яких на
віт чиз ня но му рин ку про тя гом 2000–2007 ро ків знач но зни зи ла ся. Від так кон ку -
рен ція між ци ми ін с ти ту та ми май же від сут ня. Під час своєї ак тив ної ді яль нос ті
во ни ви ко рис то ву ва ли всі ме то ди не ці но вої кон ку рен ції. У зв’яз ку із за вер шен -
ням сер ти фі кат ної при ва ти за ції по пит на по слу ги мо дер ні зо ва них ін с ти ту тів
спіль но го ін вес ту ван ня змен шив ся, про те, слід за ува жи ти, що во ни здат ні сут тє -
во при ско ри ти роз ви ток рин ку цін них па пе рів Укра ї ни, за без пе чи ти збіль шен ня
над ход жень ін вес ти цій від віт чиз ня них та іно зем них ін вес то рів і ста ти по туж ним
дже ре лом ін вес ти цій них ре сур сів для еко но мі ки кра ї ни. 

Кон ку рен ція за здій с нен ня фун к цій інф ра струк тур них учас ни ків рин ку цін -
них па пе рів по ши ре на се ред ре єс т ра то рів, де по зи та рі їв, роз ра хун ко во-клі рин го вих
уста нов, бірж та агентств з роз вит ку інф ра струк ту ри. Ри нок ре єс т ра торсь ких по -
слуг в Укра ї ні слід вва жа ти кон ку рен т ним, оскіль ки на ньо му ство ре но рів ні умо -
ви для фун к ці о ну ван ня ре єс т ра то рів, мож ли ва як ці но ва, так і не ці но ва кон ку -
рен ція, що ґрун ту єть ся на рек ла мі, ста біль нос ті та по пу ляр нос ті то го чи ін шо го
ре єс т ра то ра. Ді яль ність з ор га ні за ції тор гів лі на віт чиз ня но му рин ку цін них па -
пе рів є мо но по лі зо ва ною з бо ку Пер шої фон до вої тор го вель ної сис те ми, час т ка
якої у за галь но му об ся зі укла де них угод се ред ор га ні за то рів тор гів лі про тя гом
2003-2006 ро ків від по від но ста но ви ла 91,03, 74,66, 88,38, та 91,81 %7. Важ ли во від -
мі ти ти, що за сво ї ми тех но ло гіч ни ми мож ли вос тя ми во на пе ре вер шує всі фон -
до ві бір жі, які за без пе чу ють її про грам но-тех ніч ни ми й ін фор ма цій ни ми ком п -
лек са ми. 

Тре тім чин ни ком, що ви зна чає рі вень ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів, є
йо го ін фор ма цій на про зо рість. Основ на ме та цієї уста но ви – ор га ні за ція “зус т рі -
чі” влас ни ків ка пі та лу та йо го спо жи ва чів. Укра їнсь кий ри нок цін них па пе рів є до -
сить при ваб ли вим, але на су час но му ета пі роз вит ку ха рак те ри зу єть ся та ки ми ри -
са ми, як спе ку ля тив ність, а та кож на яв ність ці льо вих ін вес то рів, що ма ють за ме ту
до сяг нен ня пов но го кон т ро лю над кон к рет ним рен та бель ним під при єм ст вом за

7
Зві ти Дер жав ної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку за 2003, 2004, 2005 і 2006
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ра ху нок при дбан ня кон т роль но го па ке та йо го ак цій.8 Тра ди цій ні озна ки роз ви ну -
то го рин ку цін них па пе рів, зок ре ма при сут ність на ньо му іно зем них пен сій них
фон дів, пай о вих і вен чур них фон дів та ін ших ін с ти ту цій них ін вес то рів, тіль ки з’яв -
ля ють ся. По ки що в Укра ї ні не до стат ньо роз ви ну то ін фор ма цій не по ле, ри нок цін -
них па пе рів за ли ша єть ся ма ло про зо рим, або про зо рим тіль ки на па пе рі. 

Важ ли вою є проб ле ма не дос то вір нос ті, не сво є час нос ті та не об ґ рун то ва нос ті
ін фор ма ції про ді яль ність учас ни ків рин ку цін них па пе рів в Укра ї ні. Сьо год ні
йо го ін фор ма цій на струк ту ра роз ви ва єть ся до сить по віль но, ін фор ма ція до хо дить
із за піз нен ням, втра чає ак ту аль ність, 60 % ін фор ма цій них да них, що на да ють ся
суб’єк та ми рин ку Дер ж фін мо ні то рин гу, міс тять по мил ки. Ви вчен ня зві тів де яких
емі тен тів свід чить про не роз умін ня по став ле них пе ред ни ми за вдань: зде біль шо -
го у роз ді лах, де ма ють ви світ лю ва ти ся рин ко ві проб ле ми, на справ ді мож на знай -
ти тіль ки за галь ні рек лам ні фра зи. Та ке став лен ня до звіт нос ті особ ли во при та -
ман но бан ківсь ким струк ту рам. Сто сов но по дан ня ін фор ма ції слід за ува жи ти, що
в Укра ї ні емі тен ти зві ту ють пе ред Дер жав ною ко мі сією з цін них па пе рів та фон -
до во го рин ку ли ше один раз на рік. За зна че на си ту а ція, на на шу дум ку, є не при -
пус ти мою, оскіль ки за цей пе рі од у ді яль нос ті емі тен та мож ли ві знач ні змі ни, а
за від сут нос ті звіт нос ті ри нок по чи нає ке ру ва ти ся чут ка ми. Са ме в та кий мо мент
зрос тає роль ін сай де рів, які мо жуть ста ти дже ре лом не вір ної ін фор ма ції. Час т ко -
во ця проб ле ма вже розв’язу єть ся На ці о наль ним бан ком Укра ї ни та Асо ці а цією
ук ра їнсь ких бан ків шля хом що квар таль но го пуб лі ку ван ня ін фор ма ції про ді яль -
ність віт чиз ня них бан ків. Але по стій на змі на фор ми ско ро че них ба лан сів за ва -
жає про ве ден ню рет рос пек тив но го ана лі зу ді яль нос ті ко мер цій них бан ків. З 1 бе -
рез ня 2007 ро ку по чав фун к ці о ну ва ти веб-сайт за галь но до ступ ної ін фор ма цій ної
ба зи да них Дер жав ної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку – www.stock-
market.gov.ua, се ред не до лі ків яко го по дан ня особ ли вої ін фор ма ції та квар таль -
ної звіт нос ті ли ше емі тен та ми, а та кож від сут ність річ них зві тів. По діб ні ва ди має
і веб-сайт Дер жав ної уста но ви “Агент ст во з роз вит ку інф ра струк ту ри фон до во го
рин ку Укра ї ни” – www.smida.gov.ua9.

Дру га проб ле ма – не до стат ній роз ви ток ін фор ма цій но го прос то ру ук ра їнсь -
ко го рин ку цін них па пе рів. По су ті, тіль ки Укра їнсь ка фон до ва бір жа і Дер жав на
ко мі сія з цін них па пе рів та фон до во го рин ку по слі дов но й ці ле спря мо ва но здій с -
ню ють ін фор ма цій ну ді яль ність. Усі суб’єк ти під при єм ниць кої ді яль нос ті сьо год -
ні по да ють фі нан со ву звіт ність до струк тур Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Украї -
 ни та по дат ко вих ор га нів, а від кри ті ак ці о нер ні то ва рис т ва – ще й до Дер жав ної
ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку Укра ї ни. Знач но зрос ла кіль кість
інфор ма цій них по слуг вка за ної сис те ми, що про яви ло ся у ру сі до фор му ван ня

8
Єго ро ва Т. Фор му ван ня умов про зо рос ті фон до во го рин ку Укра ї ни // Збір ник на уко вих

праць НАДУ при Пре зи ден то ві Укра ї ни. – 2003. – № 2. – C. 237.
9

Сір жук Р. Роз крит тя ін фор ма ції на фон до во му рин ку // Цін ні па пе ри Укра ї ни. – 2007. –
№ 11. – С. 9.
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інфор ма тив ної Інтер нет-платфор ми (ще у 2000 ро ці се ред пе ред плат ни ків ін фор -
ма цій них по слуг вказаної сис те ми бу ло чи ма ло іно зем них ін вес то рів: США –
37,93 %, Ве ли ко бри та нія – 35,86 %, Люк сем бург – 11,03 %, Іта лія – 6,90 %,
Ні меч чи на – 2,76 % 10). По ряд з усі ма по зи тив ни ми зру шен ня ми іс нує і ба га то
труд но щів. А са ме: Інтер нет-дже ре ла ін фор ма ції що до рин ку цін них па пе рів в
Украї  ні ма ють тех ніч ні проб ле ми у зв’яз ку з низь кою про пус к ною спро мож ніс тю
сай тів че рез не сан к ці о но ва не ви ка чу ван ня ін фор ма ції в знач них об ся гах.

Тре тя проб ле ма – від сут ність за ко но дав чо го ре гу лю ван ня ін фор ма цій ної
взає мо  дії на рин ку цін них па пе рів, а та кож спе ці а лі зо ва них ком па ній, кот рі мог ли
б ква лі фі ко ва но по да ти опе ра тив ну ін фор ма цію про ук ра їнсь кий фон до вий ри нок.
На ра зі в Укра ї ні ще не ство ре но сис те ми фі нан со вих кон суль тан тів, які б спе ці а лі -
зу ва ли ся на за без пе чен ні усіх за ці кав ле них осіб не об хід ною опе ра тив ною ста тис -
тич ною та ана лі тич ною ін фор ма цією про ді яль ність за зна че но го рин ку. 

Роз гля нув ши усі три чин ни ки, що ви зна ча ють рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив -
нос ті віт чиз ня но го рин ку цін них па пе рів, мож на зро би ти та кі ви снов ки: мо дель
рин ку цін них па пе рів Укра ї ни ви ма гає удос ко на лен ня в на прям ку вра ху ван ня
на ці о наль них особ ли вос тей фун к ці о ну ван ня основ них та інф ра струк тур них учас -
ни ків; іс нує на галь на по тре ба у впро вад жен ні за со бів час т ко во го до ре гу лю ван ня
шля хом вне сен ня від по від них змін у чин не за ко но дав ст во, яке рег ла мен тує роз -
ви ток ін фор ма цій ної про зо рос ті рин ку цін них па пе рів, а та кож у по ліп шен ні
кон ку рен т но го се ре до ви ща, що спри я ти ме час т ко во му розв’язан ню проб ле ми
йо го про зо рос ті.

На ступ ним кро ком в ана лі зі ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті віт чиз ня но го рин ку
цін них па пе рів є кіль кіс не її ви зна чен ня на осно ві роз гля ну тих чин ни ків. Ефек -
тив ність об ра ної мо де лі рин ку цін них па пе рів на да но му ета пі, на на шу дум ку,
пере ду сім, за ле жить від йо го кон т ро льо ва нос ті та пра во вої упо ряд ко ва нос ті. Ко е фі -
ці єнт кон т ро льо ва нос ті (kk) про по ну є мо ви зна ча ти як від но шен ня кіль кос ті про -
явів злов жи вань на віт чиз ня но му рин ку цін них па пе рів сто сов но лі цен зу ван ня,
що бу ли ви яв ле ні про тя гом ви зна че но го пе рі о ду кон т ро лю ю чи ми дер жав ни ми ор -
га на ми, до за галь ної кіль кос ті про фе сій них учас ни ків на вка за но му рин ку. Чим
ближ че зна чен ня да но го ко е фі ці єн та до ну ля, тим ви щий сту пінь кон т ро льо ва -
нос ті про це сів. Ко е фі ці єнт пра во вої упо ряд ко ва нос ті (ku) ви зна ча ти ме мо як від -
но шен ня кіль кос ті ви пад ків по ру шен ня за ко но дав ст ва про цін ні па пе ри до за галь -
ної кіль кос ті про фе сій них учас ни ків рин ку. Якщо зна чен ня да но го по каз ни ка
на бли жа ти меть ся до ну ля, то ли ше в цьо му ви пад ку мож на ро би ти ви сно вок про
ви со кий сту пінь пра во вої упо ряд ко ва нос ті рин ку цін них па пе рів. Для ви зна чен -
ня ефек тив нос ті кон ку рен т них від но син між суб’єк та ми за зна че но го рин ку ви ко -
рис то ву ва ти ме мо ко е фі ці єнт доб ро со віс нос ті кон ку рен ції (kdkr) як від но шен ня
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кіль кос ті учас ни ків рин ку цін них па пе рів, що не до три му ють ся пра вил доб ро со віс -
ної кон ку рен ції, до за галь ної кіль кос ті йо го про фе сій них учас ни ків. Як і в по пе ред -
ніх ви пад ках зна чен ня по каз ни ка по вин но на бли жа ти ся до ну ля. Це свід чи ти ме про
ви со кий рі вень доб ро со віс нос ті кон ку рен ції. Ефек тив ність ін фор ма цій но го по ля
рин ку цін них па пе рів про по ну є мо ви зна ча ти за до по мо гою ко е фі ці єн та від кри тос ті
(kv) як від но шен ня кіль кос ті по ру шень на вка за но му рин ку, що ви ник ли в ре зуль -
та ті не по дан ня або не сво є час но го по дан ня ад мі ніс т ра тив них да них та ін фор ма ції
про ді яль ність учас ни ка ми рин ку, до за галь ної кіль кос ті про фе сій них учас ни ків на
рин ку цін них па пе рів в кра ї ні. Чим ближ чим бу де зна чен ня та ко го по каз ни ка до
ну ля, тим ви щий сту пінь про зо рос ті на ці о наль но го рин ку цін них па пе рів.

За галь ний ко е фі ці єнт ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів (kіe)
мож на ви зна ча ти як су му ко е фі ці єн тів кон т ро льо ва нос ті, пра во вої упо ряд ко ва -
нос ті, доб ро со віс нос ті кон ку рен ції та від кри тос ті: kіe = kk + ku + kdkr + kv.

На осно ві да них що річ них зві тів Дер жав ної ко мі сії з цін них па пе рів та фон -
до во го рин ку роз ра хо ва но рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе -
рів Укра ї ни11. Ре зуль та ти роз ра хун ку по да но на ри сун ку. Про по ну є мо та ку гра -
да цію рів нів ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті рин ку цін них па пе рів: 1) ви со кий рі вень:
зна чен ня kіe є мен шим, ніж 0,20; 2) до стат ньо ви со кий: зна чен ня kіe ко ли ва єть ся
в ме жах 0,21–0,40; 3) по мір ний рі вень: зна чен ня kіe ко ли ва єть ся в ме жах 0,41–
0,60; 4) низь кий рі вень: зна чен ня kіe ко ли ва єть ся в ме жах 0,61–0,80; 5) не без печ -
но низь кий рі вень: зна чен ня kіe є біль шим, ніж 0,81. 

Ре зуль та ти про ве де них роз ра хун ків свід чать про те, що, вза га лі, для віт чиз ня -
но го рин ку цін них па пе рів про тя гом 2001–2006 ро ків був при та ман ний низь кий
рі вень ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті; зна чен ня ко е фі ці єн та пра во вої упо ряд ко ва нос -
ті зни зи ло ся, що свід чить про ви щий сту пінь сприй нят тя учас ни ка ми рин ку за -
ко но дав ст ва в цій сфе рі; зна чен ня ко е фі ці єн та доб ро со віс нос ті кон ку рен ції за ли -
ши ло ся від нос но ста біль ним і на бли зи ло ся до ну ля; про тя гом до слід жу ва но го
пе рі о ду збіль шив ся сту пінь ін фор ма тив ної від кри тос ті на ці о наль но го рин ку цін -
них па пе рів, що під твер д жує зни жен ня зна чен ня ко е фі ці єн та від кри тос ті; зрос ла
ін с ти ту цій на ефек тив ність за вдя ки під ви щен ню пра во вої упо ряд ко ва нос ті, доб -
ро со віс нос ті кон ку рен ції та ін фор ма тив ної від кри тос ті. Але по при все для зро с -
тан ня ін с ти ту цій ної ефек тив нос ті віт чиз ня но го рин ку цін них па пе рів за ли ша ють -
ся ре зер ви за ра ху нок змен шен ня кіль кос ті ви пад ків злов жи вань на ньо му.

Отже, ри нок цін них па пе рів Укра ї ни на ни ніш ньо му ета пі йо го ево лю ції є
низь ко ефек тив ним че рез на яв ність ря ду не ви рі ше них пи тань. Ви хо дя чи з то го, що
го лов ним за вдан ням по точ но го мо мен ту є ви зна чен ня орі єн ти рів дер жав ної по лі -
ти ки на на ці о наль но му рин ку цін них па пе рів, вва жа є мо за до ціль не звер ну ти
особли ву ува гу на фор му ван ня сис те ми йо го ефек тив но го ре гу лю ван ня, роз бу до ву
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інф ра струк ту ри та сис те ми роз крит тя ін фор ма ції. Проб ле ми в ін фор ма цій но му
прос то рі віт чиз ня но го рин ку цін них па пе рів зу мов лю ють не об хід ність роз вит ку ін -
фор ма цій ної інф ра струк ту ри та усві дом лен ня важ ли вос ті сис те ма тич но го та ком п -
лек с но го опри люд нен ня ін фор ма ції. Для під ви щен ня ефек тив нос ті на ці о наль ної
мо де лі за зна че но го рин ку слід, на на шу дум ку, ско рис та ти ся сві то вим до сві дом ін -
тег ра ції ор га ні за то рів тор гів лі як на на ці о наль но му, так і на між на род но му рів нях.
То му стра те гіч ним ме ха ніз мом роз вит ку ор га ні зо ва но го рин ку цін них па пе рів в
Украї  ні по вин на бу ти ін тег ра ція фон до вих бірж в Єди ну бір жо ву фон до ву сис те му
з по даль шим вход жен ням у від по від ні між на род ні струк ту ри. Та ка фор ма ви рі шен ня
проб ле ми є най більш ре аль ною для ук ра їнсь ко го рин ку цін них па пе рів, оскіль ки
ін ший шлях – по гли нан ня фон до вих бірж – є дов го три ва лим і ма ло ефек тив ним. 

Фінансовий ринок

“Фінанси України”, 3’2008110

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006

êîåô³ö³ºíò êîíòðîëüîâàíîñò³ êîåô³ö³ºíò ïðàâîâî¿ óïîðÿäêîâàí

êîåô³ö³ºíò äîáðîñîâ³ñíîñò³ êîíêóðåíö³¿ êîåô³ö³ºíò â³äêðèòîñò³

êîåô³ö³ºíò ³íñòèòóö³éíî¿ åôåêòèâíîñò³
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