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Висновки. У дисертації наведено розв’язання науково-практичного 
завдання – розробки науково-методичних основ та практичних рекомендацій 
щодо оцінки послуг фінансових посередників на ринку цінних паперів з 
обґрунтуванням напрямів удосконалення діяльності фінансового посередництва. 
Проведене дослідження дозволяє зробити такі основні висновки і пропозиції 
теоретичного та прикладного спрямування: 

1. Фінансове посередництво на ринку цінних паперів запропоновано 
розглядати як систему 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 фондового ринку. Таке використання поняття зробить 
можливим уточнення і подальший розвиток фахової термінології. 

2. Визначення фінансових послуг має високий рівень абстракції з огляду 
на те, що сучасні послуги (в тому числі і фінансові) нараховують уже більше 
600 різновидів, мають специфічні властивості на фоні традиційних товарів, є 
предметом уваги міжнародних організацій. 
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У зв’язку з цим, зміст фінансових послуг визначено як реалізацію 
фінансових операцій, спрямованих на покриття потреб учасників ринкових 
відносин, пов’язаних з профільною економічною активністю. Систематизація 
фінансових послуг за ознаками сфери розповсюдження, призначення, характеру 
споживання, виходячи з державних стандартів (адаптованих до міжнародних) 
і національної класифікації видів економічної діяльності на практиці може 
покращити ідентифікацію фінансових послуг у контексті державної регуляторної 
політики. 

3. Систематизацію методів оцінювання послуг фінансових посередників 
за критеріями мети і способу застосування, функціональним потенціалом, 
видами спеціалізації, покладено в основу пропозицій щодо застосування 
першочергових методів оцінки якості послуг як уособлення переважної 
більшості характеристик останніх. 

Оцінювання послуг фінансових посередників запропоновано проводити із 
використанням методу кваліметрії, який дозволяє перевести процес оцінювання з 
якісної площини до кількісної і створити підґрунтя для оптимізації прийняття 
практичних, виважених, управлінських рішень фінансовими посередниками 
щодо структури пропонованих послуг. 

Методичне забезпечення процесу оцінювання ефективності функціонування 
фінансових посередників було удосконалено на основі модифікації міжнародної 
системи моніторингу діяльності фінансових установ PEARLS. Включення 
додаткових коефіцієнтів до неї дозволяє більш точно оцінити фінансові аспекти 
діяльності посередників, надає універсального характеру, можливості міжвидового 
і часового порівняльного аналізу динаміки фінансових показників діяльності 
посередників. 

4. Періодизація розвитку ринку цінних паперів здійснена шляхом виділення 
нових етапів еволюції із зазначенням характерних рис кожного, з акцентуванням 
на поступовому відновленні ринку після активної фази світової фінансової 
кризи. Основні тенденції функціонування ринку в 2000-2010 рр. виявлені за 
ознаками інструментарію, масштабів ринку і окремих операцій, фінансових 
посередників, емітентів та інвесторів, що сприятиме підвищенню точності у 
конструюванні стратегій ключовими учасниками – державою, професійними 
учасниками, інвесторами. 

5. Результати проведеного аналізу діяльності фінансових посередників на 
ринку цінних паперів у 2000-2010 рр. свідчать про наближення до меж 
насичення кількості професійних учасників ринку цінних паперів; наявну 
нерівномірність їх регіонального розташування з домінуванням брокерських 
та дилерських послуг, що пояснюється тяжінням до найбільш розвинених у 
фінансово-промисловому сенсі регіонів; посилення процесу заміщення 
грошових коштів в активах деяких посередників на користь традиційних цінних 
паперів, а також інших інвестицій; зміну рейтингу організаторів торгів 
уперше за останні десять років (період домінування однієї провідної біржі 
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завершується з появою нових подібних за можливостями учасників ринку). 
Це дозволить оптимізувати державну регуляторну політику і посилити її 
прогностичну складову. 

6. На основі систематизації формування нормативно-правового забезпечення 
функціонування фінансових посередників виявлено основні проблеми його 
розвитку, що на практиці може стати основою для визначення напрямів 
подальшого удосконалення даної сфери. Правове регулювання вітчизняного 
ринку цінних паперів і суб’єктів на ньому має кілька ступенів ієрархії: від 
базових актів загального призначення – до вузькоспеціалізованих, що в 
цілому відповідає поділу фінансового права на загальну і особливу частини. 

7. Виокремлено першочергові проблеми діяльності фінансових посередників: 
інституційні, інфраструктурні, інструментальні, інвестиційні. Їх вирішення 
дозволить при розробці державної фінансової політики акцентувати увагу на 
найбільш пріоритетних напрямах удосконалення ринку цінних паперів. 

8. Основними напрямами удосконалення функціонування фінансового 
посередництва на ринку цінних паперів визначено: покращення захисту прав 
інвесторів, підвищення питомої ваги інвестиційних операцій, забезпечення 
передумов для ефективного переливу фінансових ресурсів. Для їх досягнення на 
практиці розроблено заходи у законодавчій, інституційній та технологічній 
площинах, пов’язані з: удосконаленням інфраструктури надання послуг 
фінансовими посередниками на ринку цінних паперів; оновленням існуючого 
спектра фінансових інструментів з метою надання їм кращих властивостей, 
здатних задовольнити існуючі і потенційні потреби інвесторів; технологічним і 
сервісним розвитком біржової складової ринку цінних паперів. 
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