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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Розбудова ефективного ринку цінних паперів є одним з 
найбільш важливих напрямів модернізації економічної сфери України. 
Реформи не будуть мати цілісного характеру без налагодження дієвого 
механізму торгівлі цінними паперами, спроможного акумулювати, розподіляти і 
насичувати реальний сектор фінансовими активами. Враховуючи, що сучасний 
ринок цінних паперів України внаслідок діючих інституційних та функціональних 
особливостей не в повній мірі відповідає міжнародним тенденціям, є необхідність 
дослідження діяльності фінансових посередників на цьому ринку. 

Проблеми надання послуг фінансовими посередниками досліджували такі 
відомі зарубіжні економісти, як: Р. Голдсміт, Дж.-М. Кейнс, К. Макконнелл, 
Дж. Маршал, Ф. С. Мишкін, Х. Мінскі, А. Пігу, П. Самуэльсон, Дж. Стігліц, 
У. Ф. Шарп, Й. Шумпетер та ін. Останнім часом питанням становлення та 
функціонування ринку цінних паперів приділяють увагу в своїх працях 
С. Аптекар, О. Барановський, В. Корнєєв, Т. Косова, М. Крупка, О. Ластовенко, 
О. Мозговий, С. Мошенський, Л. Омелянович, О. Папаїка, А. Пересада, 
О. Сохацька, В. Столяров, Г. Терещенко, В. Федосов, В. Ходаківська та ін. 

Однак, питання щодо оцінювання послуг фінансових посередників на ринку 
цінних паперів України в наукових працях висвітлено недостатньо, що вимагає 
розробки науково-методичних основ визначення та оцінки таких послуг. 

Актуальність і значущість цих питань обумовили вибір теми дисертаційної 
роботи, визначення її мети, завдань та змісту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
складовою науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту 
при Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, а саме: 
«Розвиток фондового ринку в Україні» (реєстр. № 0103U004855), у якій автором 
розроблено напрями та рекомендації щодо вдосконалення функціонування 
фінансових посередників на фондовому ринку України; «Розробка концеп-
туальних засад державної політики щодо розвитку ринку цінних паперів» 
(реєстр. № 0106U007283), у якій автором обґрунтовано концептуальні положення 
та рекомендації щодо вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
науково-методичних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки послуг 
фінансових посередників на ринку цінних паперів та обґрунтування напрямів 
удосконалення діяльності фінансового посередництва. 

Відповідно до поставленої мети вирішувалися такі завдання: 
– обґрунтувати економічну сутність фінансового посередництва; 
– дослідити зміст фінансових послуг і розробити їх класифікацію; 
– удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання послуг 

фінансових посередників; 
– виявити тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні; 
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– провести аналіз діяльності фінансових посередників на ринку цінних 
паперів; 

– систематизувати нормативно-правове забезпечення функціонування 
фінансових посередників та з’ясувати складнощі його формування; 

– виявити проблеми діяльності фінансових посередників; 
– обґрунтувати основні напрями удосконалення функціонування фінансового 

посередництва на ринку цінних паперів України. 
Об’єктом дослідження є процес функціонування фінансових посередників 

на ринку цінних паперів. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи надання та 

оцінювання послуг фінансовими посередниками на ринку цінних паперів. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження 

є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з економічної 
теорії, фінансів і ринку фінансових послуг. 

У процесі дослідження використано класичні та сучасні методи наукових 
досліджень, зокрема: теоретичного узагальнення, системний, діалектичний 
(для визначення місця ринку цінних паперів у системі фінансових ринків), 
спостереження, аналізу і синтезу, групування (для визначення економічного 
змісту, функціональної ролі в економіці країни та класифікації послуг фінансових 
посередників; для дослідження емпіричних даних, оцінки тенденцій розвитку 
ринку цінних паперів і посередництва), історико-логічної аргументації (для 
дослідження історичних етапів становлення ринку цінних паперів у контексті 
соціально-економічного розвитку та ринкової трансформації економіки 
України), порівняльного аналізу та узагальнення (для визначення рейтингу 
конкретних фінансових посередників і послуг у загальній їх сукупності), 
статистичних вибірок, аналогії (для визначення напрямів розвитку фінансових 
посередників на ринку цінних паперів); графічний (для наочного представлення 
результатів роботи у вигляді таблиць і рисунків). 

Інформаційну базу дослідження становили основні положення сучасної 
економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-
законодавчі акти, звітні дані Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Державної служби статистики України, ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці науково-
методичних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки послуг 
фінансових посередників на ринку цінних паперів з обґрунтуванням напрямів 
удосконалення діяльності фінансового посередництва. 

Найважливіші результати дослідження, які містять наукову новизну, 
конкретизуються у таких положеннях. 

Удосконалено: 
– науково-методичні підходи до оцінки ефективності функціонування 

фінансових посередників на основі модифікації міжнародної системи моніторингу 
діяльності фінансових установ PEARLS, що, на відміну від наявних розробок, 
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дає змогу дослідити взаємозв’язок між спектром послуг і фінансовим станом 
посередника, врахувати специфіку його діяльності; 

– науково-методичний підхід до оцінювання послуг фінансових посередників 
із використанням методу кваліметрії, що, на відміну від існуючих, надає 
можливість урахувати та виміряти кількісно специфічні якісні властивості 
послуг і на цій основі формувати зважені управлінські рішення фінансовими 
посередниками. 

Отримали подальший розвиток: 
– трактування поняття «фінансове посередництво на ринку цінних паперів» 

як системи 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, що дозволяє уточнити межі, 
специфіку і характер діяльності фінансових посередників на ринку цінних 
паперів; 

– класифікація методів оцінювання послуг фінансових посередників за 
ознаками мети і способу їх реалізації, функціональними можливостями, рівня 
узагальнення і спеціалізації, що дає можливість розмежувати сфери і визначити 
пріоритети у застосуванні методів; 

– періодизація еволюції ринку цінних паперів із зазначенням характерних 
особливостей кожного з етапів, яка, на доповнення до наявних, визначає нову 
фазу розвитку, що характеризується зміною багаторічних тенденцій та 
ознаками стабілізації ринку; 

– обґрунтування основних напрямів удосконалення функціонування 
фінансового посередництва, які, на доповнення до інших розробок, висвітлюють 
перспективи його посткризового відновлення, можливості підвищення фінансової 
стійкості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання теоретичних узагальнень, рекомендацій і висновків дисертаційної 
роботи для вдосконалення функціонування та оцінки послуг фінансових 
посередників на ринку цінних паперів. 

Пропозиції щодо вдосконалення функціонування фінансових посередників 
на ринку цінних паперів України і його інфраструктури використовуються у 
Міністерстві фінансів України (довідка № 77000-12/0603 від 09.11.2007 р.). 

Матеріали проведеного дослідження використані при розробці проекту 
Стратегії розвитку м. Миколаєва на 2006-2010 роки у контексті проекту 
Миколаївської міської ради «Впровадження ефективних механізмів прийняття 
бюджетних рішень» (довідка № 1824/20/43 від 24.05.2006 р.). Окремі положення 
дисертації використовуються у навчальному процесі при викладанні навчальних 
дисциплін «Фінанси», «Ринок фінансових послуг» у Чорноморському державному 
університеті імені Петра Могили (довідка № 03/222/1 від 29.10.2010 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою 
працею, яка містить методичні підходи і положення, висновки і пропозиції, 
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що належать особисто авторові. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
у роботі використано лише ті положення, які є результатом особистих 
досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 
апробовані на 14 конференціях (3 з яких – міжнародні): «Проблеми розвитку 
державних і місцевих фінансів» (м. Київ, Науково-дослідний фінансовий інститут 
Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» 
Міністерства фінансів України, 2003 р.); «Глобалізація як джерело конкуренції, 
конфліктів та можливостей» (м. Миколаїв, Миколаївський державний 
гуманітарний університет імені Петра Могили, 2003 р.); «Фондовий ринок та 
його роль у розвитку економіки держави» (м. Миколаїв, Національний 
університет кораблебудування ім. Макарова, 2004 р.); «Ольвійський форум II» 
(м. Миколаїв – Очаків, Миколаївський державний гуманітарний університет 
імені Петра Могили, 2005 р.); «Розвиток фінансової системи України в умовах 
трансформаційних перетворень» (м. Київ, Науково-дослідний фінансовий 
інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового 
управління» Міністерства фінансів України, 2006 р.); «Ольвійський форум – 
2006, 2010» (м. Ялта, 2006, 2010 рр.); «Могилянські читання – 2003-2010» 
(м. Миколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили (з 2008 р. – Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили), 2003-2010 рр.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 
10 наукових статей (з них 2 – у співавторстві) у наукових фахових виданнях, 
загальним обсягом 5,37 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків та списку використаних джерел (194 найменування), 
викладених на 189 сторінках друкованого тексту. У тексті дисертації розміщено 
18 таблиць та 26 рисунків. Дисертація містить також 3 додатки на 19 сторінках. 


