
Шифр: «ФОНДОВИЙ РИНОК» 

 

 

 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………......3 

РОЗДІЛ 1. Дослідження сучасного стану та динаміки розвитку фондового 

ринку України...............................................……………….......................................5 

РОЗДІЛ 2. Адаптивне прогнозування як інструмент дослідження тенденцій 

розвитку фондового ринку України........................................................................15 

РОЗДІЛ 3. Аналіз показників, що характеризують діяльність фондового ринку 

України 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......26 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..………….....28 

 



 3 

ВСТУП 

 

Фондовий ринок – це складний механізм розподілу та перерозподілу 

капіталу, який забезпечує концентрацію інвестиційних ресурсів, що є 

необхідною умовою стійкого розвитку національної економіки. Поєднуючи 

продавців та покупців фондових інструментів, він здійснює перелив вільних 

грошових коштів приватних та інституціональних інвесторів в реальний сектор 

економіки, що забезпечує розробку та впровадження інноваційних технологій, 

підвищення рівня ефективності використання ресурсів та продуктивності праці.  

Трансформуючи заощадження в капітал, та спрямовуючи його в перспективні 

економічні галузі, фондовий ринок виступає важливим елементом державної 

політики, спрямованої на стійке економічне зростання. 

Нажаль, фондовий ринок України не виконує належним чином навіть 

ґрунтівні функції інфраструктурного елементу фінансової системи. Неприродно 

довгий період становлення змінився відвертою стагнацією, що проявляється, в 

першу чергу, у практично повній відсутності приватного інвестора, а в другу – 

у відсутності вільного обігу фондових інструментів залучення капіталу – акцій.  

Саме тому дослідження проблем розвитку фондового ринку України є 

актуальним і своєчасним: без використання цього економічного механізму 

перехід від економіки первинного сектору виробництва (з превалюванням 

добувної, обробної та сільськогосподарської галузей) до економіки 

інноваційного типу є неможливим. 

Проблемам становлення фондового ринку України присвячено низку 

робіт провідних вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити дослідження: 

Г. Азаренкової, Т. Гужва, А. Калини, М. Карліна, В. Корнєєва, Н. Костіної, М. 

Кутузової, Д. Лук’яненка, І. Лютого, О. Мозгового, В. Смагіна, І. Шкодінової й 

ін. [1 - 12]. Втім, досліджень з даної проблематики все ще недостатньо. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану фондового ринку України та 

динаміки  його функціонування протягом останніх років, дослідження проблем 
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і перешкод, що спостерігаються на шляху його розвитку, а також інструментів, 

використання яких дозволить здійснювати пошук шляхів їх подолання. 

Для реалізації мети роботи поставлено наступні завдання: 

- дослідити сучасний стан та динаміку розвитку фондового ринку 

України; 

- оцінити перспективи використання адаптивного прогнозування як 

інструменту дослідження тенденцій розвиту фондового ринку України; 

- проаналізувати показники, що характеризують діяльність фондового 

ринку України. 

Об’єкт дослідження – фондовий ринок України. 

Предмет дослідження – динаміка розвитку фондового ринку України, 

чинники, що її зумовлюють, та інструменти, що можуть використовуватись для 

її передбачення. 

Методична та методологічна база дослідження охоплює економіко-

статистичні методи, аналіз і синтез, дедукцію та індукцію, системний підхід, 

адаптивні методи прогнозування. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ 

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Фондовий ринок – важлива складова фінансової системи будь-якої 

економічно розвиненої країни. Фондові ринки існують для того, щоб звести 

покупців і продавців цінних паперів, забезпечуючи перелив капіталу від 

суб’єктів, готових інвестувати, до підприємств, яким для розвитку необхідні 

інвестиції. Розвинений фондовий ринок сприяє стійкому зростанню економіки 

завдяки своїм ключовим функціям, пов’язаним з розвитком середнього та 

великого бізнесу – опори економіки кожної країни. Він слугує важливим 

інфраструктурним елементом економічної політики держави, сприяючи 

вільному обміну фінансовими активами.  

Згідно з оцінкою FTSE, український фондовий ринок за ступенем свого 

розвитку не досягає навіть рівня Frontier Market – ринків „граничного”, 

найнижчого рівня. Здебільшого, це зумовлено відривом вітчизняного 

фондового ринку від його основних функцій та від реальних економічних 

потреб.  

Класична фондова біржа – це місце, де стрічається попит і пропозиція на 

певний фінансовий інструмент, завдяки чому встановлюється його ціна. Основу 

біржового фондового обігу становлять акції, а однією із класичних функцій 

виступає саме фіксація ціни. Для акціонерних товариств – це зручний спосіб 

залучення коштів, що є за своєю суттю умовно платними, це механізм 

визначення вартості бізнесу. Для інституційних та не інституційних інвесторів 

– це можливість капіталовкладень з метою отримання доходу у вигляді участі в 

капіталі чи позитивної різниці між ціною купівлі і ціною продажу акцій. Саме 

цим і зумовлена надзвичайно важлива роль, яку відіграє фондовий ринок в 

фінансових системах економічно розвинених країн. 

Натомість, вітчизняний фондовий ринок в кращому випадку 

використовується як інструмент продажу бізнесу, і частка таких операцій – 
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незначна. Реальний сектор економіки майже не користується можливістю 

залучення коштів через фондовий ринок.  

При цьому, як зазначають О.В. Балашова та С.Є. Борисова, тільки 

активізація внутрішніх інвестицій, без яких в країну не надходитимуть прямі 

іноземні інвестиції, дозволять Україні подолати бюджетні труднощі [13]. 

Проаналізуємо структуру та динаміку обсягу біржових контрактів з 

цінними паперами на українському фондовому ринку в розрізі організаторів 

торгівлі (фондових бірж) за період 2014 – 2016 рр. за даними офіційного сайту 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [14]. 

Результати аналізу представимо в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 - Аналіз структури та динаміки обсягу біржових контрактів з 

цінними паперами за період 2014-2016 рр. в розрізі організаторів торгівлі 

Організа

тор 

торгівлі 

2014 р. 2015 р. Динаміка  

2014-2015  

рр. 

2016 р. Динаміка 2015-

2016 рр. 

% млн. 

грн 

% млн. 

грн 

Структ

урних 

пунктів 

млн. 

грн 

% млн. 

грн 

Структу

рних 

пунктів 

млн. 

грн 

УФБ 0,073 463,08 1 301,98 -0,927 -161,1 0,79 18,93 -0,21 -283,05 

ІННЕКС 0,43 27,32 0,17 5,09 -0,26 -22,23 0,08 1,98 -0,09 -3,11 

Універса-

льна 

2,02 12739,29 0,2 591,30 -0,02 -

12147,9

9 

0,1 252,09 -0,1 -339,21 

ПФТС 15,87 

99910,23 

18,4 53621,41 2,535 -

46288,8
2 

40,1 95023,54 21,7 41402,13 

КМФБ 1,58 9955,61 1,22 3565,31 -0,36 -6390,3 0,73 1 743,32 -0,49 -1821,99 

УМВБ 0,04 257,59 0,045 118,67 0 -138,92 0,915 21,71 -0,03 -96,97 

Перспек-

тива 

78,8 496103,96 77,2 224455,51 -1,6 -

271648,4

5 

57,5 136 296,56 -19,7 -88158,95 

СЄФБ 0,25 1265,53 0,49 1413,39 0,29 147,86 0,02 59,09 -0,47 -1354,3 

УБ 1,36 8588,00 2,3 6692,43 0,4 -1895,57 1,49 3 536,08 -0,81 -3156,35 

Усього 100 
629429,38 

100 290765,09 -46,2 -

338545,5

2 

100 236953,29 21,9 -53811,8 

*За даними НКЦПФР 

 

Як показав аналіз, представлений в таблиці 1.1, фондовий ринок України 

знаходиться на стадії неухильної рецесії. Протягом аналізованого періоду з 

2014 по 2016 рр., український фондовий ринок упав більш ніж на 62%. 
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Також не можна не відзначити структуру вітчизняного фондового ринку, 

де структурного значущих бірж лише дві: „Перспектива” і ПФТС. У 2016 р. 

спостерігається різкий зліт торгів на біржі ПФТС: загальний обсяг торгів 

цінними паперами на фондовій біржі ПФТС збільшився на 77% і склав 95023 

млн гривень. Всього в 2016 році було укладено 9 528 угод. Це зумовило 

зростання структурного впливу зазначеної біржі в загальному обсязі торгів на 

вітчизняному фондовому ринку з 18,4 % в 2015 р. до 40,1% в 2016 р. 

Відповідно до джерела [15], визначальними для позитивних підсумків 

2016 року на ПФТС виявилися результати торгів державними облігаціями – у 

відповідному періоді вартість біржових контрактів з ними виросла на більш ніж 

97%, до 89216 млн гривень. 

Натомість, на фондовій біржі „Перспектива” спостерігалось різке падіння 

як за обсягом контрактів, так і за структурною часткою, що зменшилась з 77,2 

% у 2015 р. до 57,5% у 2016 р. У 2016 році загальний обсяг торгів цінними 

паперами на фондовій біржі „Перспектива” зменшився на 25,5% і скоротився на 

88158 млн гривень. Причини такого скорочення, як свідчить джерело [16], - 

зниження на 40% торгівлі облігаціями внутрішньої держпозики, які займають 

чільне місце в структурі торгівлі цінними паперами на даній біржі. 

Проаналізуємо структуру та динаміку обсягу біржових контрактів з 

цінними паперами на українському фондовому ринку в розрізі видів 

фінансових інструментів за період 2014 – 2016 рр. за даними офіційного сайту 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [14]. Результати 

аналізу представимо в таблиці 1.2. 

Як показав аналіз, представлений в таблиці 1.2, симптоматичною є 

тенденція до скорочення частки акцій в структурі операцій. Надзвичайно мала 

частка акцій – 4,22% у 2014 р., скорочується вдвічі кожен рік і становить, 

відповідно, 2% та 0,92% в 2015 р. та 2016 р. Це яскраво висвітлює головну 

проблему вітчизняного фондового ринку – невиконання ним основних 

економічних функцій. На розвинених фондових ринках частка акцій в торгівлі 
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цінним паперами значно вища. Наприклад, в США торгівля акціями перевищує 

70% в структурі загальних обсягів торгів. 

 

Таблиця 1.2 – Аналіз обсягу біржових контрактів з цінними паперами з 

розподілом за видами фінансових інструментів за період 2014-2016 рр., млн грн 

Вид 

фінансо

вого 

інструме

нту 

2014 р. 2015 р. Динаміка  

2014-2015  

рр. 

2016 р. Динаміка 2015-

2016 рр. 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

Структ

урних 

пунктів 

млн.грн. % млн. 

грн. 

Структ

урних 

пунктів 

млн. грн 

Акції 4,22 26597,10 2 5810,88 -2,22 -20786,22 0,92 2179,96 -1,08 -3630,92 

Облігації 

підприємств 
5,37 33804,38 4,67 13604,11 -0,7 -20200,27 4 9 433,74 -0,67 -4170,37 

Державні 

облігації 

України 

88 553291,34 87,12 
253319,74 

-0,88 -299971,6 89,1 211257,15 1,98 -42062,59 

Інвестиційні 

сертифікати 
0,68 4252,21 0,746 2170,15 0,066 -2082,06 0,16

6 

395,30 -0,58 -1774,85 

Депозитні 

сертифікати 

Національно

го банку 

України 

0,16 

1000,26 

3 

8714,54 

2,84 7714,28 4,8 11 376,81 -1,8 2662,27 

Опціонні 

сертифікати 
0,045 286,71 0,211 615,33 0,166 328,62 0,43

4 

1 028,65 0,223 413,32 

Деривативи 1,52 9611,45 2,24 6516,48 0,72 -3094.94 0,5 1 190,40 -1,74 -5326,08 

Усього 100 628843,45 100 290751,23 -0,008 -338545,52 100 236953,29 -3,667 -53889,22 

*За даними НКЦПФР 

 

В поточному році простежується відсутність змін як за структурною 

вагою основних організаторів торгівлі, так і за структурою операцій за видами 

фінансових інструментів. Слід зазначити, що на серпень 2017 року в Україні 

залишилось лише п’ять фондових бірж. При цьому основний обсяг торгів 

відбувався на трьох майданчиках. Число бірж скоротилося за рахунок відсіву 

незначущих, а співвідношення лідерів („Перспектива” та ПФТС) в 2017 році 

залишилось приблизно тим самим, що і в структурі 2016 року: 57% і 37% 

відповідно. 

Таким чином, динаміка функціонування українського фондового ринку 

залишається невтішною: скорочуються обсяги торгівлі, погіршується 

симптоматика нездорового фондового ринку з мізерною часткою торгівлі 
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акціями зі стійкою тенденцією до подальшого скорочення останньої, переважна 

більшість організаторів торгівлі фондовими інструментами є збитковими. 

Подолати вищезазначені проблеми можна тільки за рахунок системного 

підходу до оздоровлення вітчизняного фондового ринку, що має включати 

законодавче вдосконалення як на рівні функціонування організаторів торгівлі, 

так і на рівні підходів до функціонування акціонерних товариств. 

Лише за умови налагодження роботи фондового ринку як основного 

інструменту інвестування та залучення інвестиційних коштів в розвинених 

країнах, Україна може розраховувати на приплив іноземного інвестиційного 

капіталу. [17 - 19]. 
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РОЗДІЛ 2 

АДАПТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Для передбачення трендових коливань ціни фінансового інструмента або 

прогнозування обсягу торгів, доцільно використовувати методику адаптивного 

прогнозування. Це дозволяє швидко скоригувати інвестиційний план інвестора, 

спрогнозувати обсяг попиту на той чи інший фінансовий інструмент на 

фондовій біржі (що є цікавим для організаторів торгів) або відстежити загальні 

тенденції розвитку фондового ринку в цілому.  

Адаптивні прогнозні моделі дозволяють більш адекватно реагувати на 

різку волатильність ціни, внаслідок чого можливо зменшити ризики збитків, а 

також на коливання обсягів попиту (що впливає на дохід бірж-організаторів 

торгів). Такі методики довели свою корисність у сфері прогнозування цінових 

трендів, динаміки обсягів продажу та інших економічних показників, що можна 

представити у вигляді часового ряду.  

Термін „адаптивне прогнозування” [20] охоплює методи прогнозування, 

які ґрунтуються на адаптації до інформації, на основі якої будується прогноз. 

Його характерна риса полягає в тому, що в результаті одержання нових даних 

значення прогнозу змінюється, адаптуючись до інформації, яка щойно 

надійшла, і стає більш чутливим до неї. При незначних змінах значень даних 

прогноз також майже не зміниться. 

Потреба в тому, щоб прогнози були чутливими до зміни даних, є 

очевидною. Чим вищою є чутливість прогнозу, тим меншою буде розбіжність 

між прогнозованими і фактичними значеннями, тобто тим вищою буде точність 

прогнозу. В той же час існують ситуації, в яких виникає потреба в 

прогнозуванні з низькою чутливістю. Наприклад, в умовах стабільного, 

стійкого попиту прогноз має характеризуватись низькою чутливістю. Коли рух 

статистичного ряду, що змінюється стаціонарно, порушується в один з 

моментів часу стрибком (імпульсом), прогноз з низькою чутливістю змінить 
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своє значення незначно, і єдиною серйозною помилкою прогнозу буде 

розбіжність між фактичним і прогнозним значенням, пов’язана з моментом 

імпульсу. В той же час, якби в подібній ситуації використовувався 

високочутливий прогноз, то, оскільки всі прогнози так чи інакше враховують 

інформацію, що надходить, прогноз на момент часу, наступний за моментом 

імпульсу, відчув би суттєвий вплив інформації про останній, що викликало б 

серйозну розбіжність між фактичними і прогнозними значеннями в наступних 

періодах. В умовах стабільного тренду, чим вища чутливість прогнозу, тим 

більш серйозною буде така розбіжність, і тим довше буде відчуватись вплив 

імпульсу в прогнозах наступних періодів. 

Такі одномиттєві імпульси (стрибки) прогностичні системи мають 

ігнорувати, щоб вплив таких імпульсів не розповсюджувався на наступні 

моменти часу і не викривлював прогнози в подальшому [20]. 

На відміну від імпульсних змін попиту, поступове його зростання 

(зниження) має враховуватись прогностичними системами, і методи 

адаптивного прогнозування дозволяють враховувати такий вплив. 

Слід зазначити, що високочутливому прогнозу в методі 

експоненціального сгладжування відповідають високі значення константи 

сгладжування α, прогнозу з низькою чутливістю – низькі значення α. 

Адаптивне прогнозування також передбачає використання методів з 

нефіксованими коефіцієнтами експоненціального сгладжування. Тобто під 

адаптацією в даному випадку буде матись на увазі адаптація коефіцієнту 

згладжування до зміни даних. 

Серед найбільш поширених методик адаптивного прогнозування слід 

відзначити модель Брауна  (модель адаптивного згладженого прогнозу), що 

ґрунтується на розрахунку ковзного середнього. 

Лінійна адаптивна модель Брауна (Brown R.G.) ґрунтується на побудові 

лінійної функції з параметрами, що постійно змінюються в залежності від 

помилки прогнозу, що спостерігається, цей метод іноді називають також 

„методом сгладжування помилок”. 
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Побудова лінійної адаптивної моделі Брауна здійснюється за 

алгоритмом, представленим у блок-схемі на рисунку 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема обчислення адаптивного згладженого прогнозу  

за моделлю Брауна 
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Адаптивна функція обсягу торгів облігаціями внутрішньої державної 

позики (ОВДП) в залежності від часу будується як лінійна апроксимація з 

початковими параметрами ut та bt. Початкові параметри знаходяться за методом 

найменших квадратів за першими п’яти точками часового ряду: 

 

ft = ut + btt (t=1, 2, ..., 5).                                         (2.1) 

 

bt= ∑ [(t- tсер) (dt – dсер)]/ ∑(t- tсер)².                                  (2.2) 

 

           ut = dсер – bt * tсер.                                               (2.3) 

 

де tсер. – середнє значення фактору „час”; 

dсер – середнє значення досліджуваного показника (обсяг торгів ОВДП). 

Оцінку початкових значень параметрів моделі представлено в таблиці 

2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Оцінка початкових значень параметрів моделі 

Місяць t dt (t- tсер)² dt – dсер t- tсер (t- tсер) (dt – dсер) 

Січень 15 1 24472,39 4,0 -5890,73 -2 11781,46 

Лютий 15 2 43 952,25 1,0 13589,12 -1 -1807,66 

Березень 15 3 32 726,30 0,0 2363,17 0 0 

Квітень 15 4 27 201,23 1,0 -3161,89 1 -3161,89 

Травень 15 5 23 463,46 4,0 -6899,59 2 -13799,18 

Разом 15 151815,63 10,0 0 0 -6987,27 

 

Таким чином, отримуємо, що bt= -1876,87; ut = 35993,75; а початкова 

функція лінійної апроксимації приймає вигляд: 

 

ft = 35993,75 -1876,87 t.                                                (2.4) 

  



 14 

На основі застосування методу проб на ділянці ретроспективного 

прогнозування даних про обсяги торгів ОВДП в 2014 р. коефіцієнт 

дисконтування даних на рівні γ = 0,8, а коефіцієнт згладжування – на рівні 

α=0,2 (γ+ α=1). Такі значення є рекомендованими для лінійних трендів обсягу 

попиту на товар, що досить довго існує на ринку, а саме у якості такого товару 

ми можемо розглядати облігації внутрішньої держпозики. 

Тоді, на основі вищенаведеної блок-схеми, побудуємо адаптивну лінійну 

модель Брауна для обсягів торгів ОВДП на українському фондовому ринку 

(таблиця 2.2). Як ми бачимо, на кінець 2016 р. модель демонструє мінімальну 

помилку і дає достатньо точні прогнозні дані, а помилка прогнозу становить 

усього 1,7%.  

 

Таблиця 2.2 – Адаптація параметрів моделі Брауна 

Період t dt ut bt ft et 

1 2 3 4 5 6 7 

 0   35993,75 -1876,87     

01.15 1 24472,39 33731,1 -2262,65 34116,88 -9644,49 

02.15 2 43 952,25 32058,31 -1672,79 29205,8 14746,45 

03.15 3 32 726,30 30612,97 -1445,33 27039,94 5686,36 

04.15 4 27 201,23 29262,4 -1350,57 24831,65 2369,58 

05.15 5 23 463,46 27950 -1312,41 22509,55 953,91 

06.15 6 20 549,40 26656,4 -1293,46 20075,54 473,86 

07.15 7 13 802,24 25210,94 -1445,46 17602,18 -3799,94 

08.15 8 12 886,84 23735,06 -1475,88 13647,26 -760,42 

09.15 9 10 453,88 2259,25 -1475,81 10452,14 1,74 

10.15 10 5 903,03 20719,51 -1539,73 7501,15 -1598,12 

11.15 11 9 985,41 19427,9 -1291,62 3782,48 6202,93 

12.15 12 27 923,32 19096,33 -331,57 3921,94 24001,38 

01.16 13 6 583,24 18436,65 -659,68 14785,92 -8202,68 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

02.16 14 12 961,94 17927,4 -509,25 9201,13 3760,81 

03.16 15 15 040,32 17608,22 -319,18 10288,65 4751,67 

04.16 16 21 459,26 17647,24 39,02 12504,22 8955,04 

05.16 17 13 577,14 17457,9 -150,32 18310,58 -4733,44 

06.16 18 23 236,40 17646,95 189,05 14752,14 8484,26 

07.16 19 18 799,39 17738,42 91,47 21238,9 -2439,51 

08.16 20 17 662,50 17753,68 15,26 19567,82 -1905,32 

09.16 21 18 219,90 17774,77 21,09 18074,14 145,76 

10.16 22 19 392,99 17842,03 67,26 18238,75 1154,24 

11.16 23 22 282,02 18025 183 19389 2893 

12.16 24 22 042,05     22417 -375 

 

На рисунку 2.2 показано результати апроксимації та прогнозування за 

адаптивною моделлю Брауна для обсягів торгів ОВДП протягом 2015 та 2016 

рр. з коефіцієнтом згладжування α=0,2.  

Як ми можемо бачити, в цілому модель є достатньо адекватною. Низьке 

значення коефіцієнту згладжування захищає модель від довготривалого впливу 

одномоментних імпульсів, і помилка спостерігається саме в момент імпульсу, а 

далі – згладжується. Прогноз більшої чутливості довше б залишався під 

впливом інформації про імпульс, що довше викривляло би прогнозні значення в 

наступних періодах. 

Таким чином, моделі адаптивного прогнозування можуть розглядатися як 

зручний інструмент дослідження тенденцій розвитку фондового ринку України 

в цілому, а також динаміки його окремих фондових інструментів, що було 

доведено на прикладі адаптивної моделі Брауна для обсягів торгів облігаціями 

внутрішньої державної позики. 
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Рисунок 2.2 – Результати апроксимації та прогнозування за адаптивною 

моделлю Брауна для обсягів торгів ОВДП 

 

Напрямом подальших досліджень буде дослідження перспектив 

використання адаптивних методик прогнозування, що ґрунтуються на підході 

динамічної зміни параметрів згладжування (методи та модифікації Чоу (Chow 

W.M.), Трігга та Ліча (Trigg D.W., Leach A.G.), Шоуна (Shone M.L.), Льюїса 

(Lewis C.D.) – для трендів без вираженої сезонності; методи Холта-Вінтера 
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(Holt C.C., Winter P.R.) та Тамара (Thamara T.) – для трендів з чинником 

сезонності).  

Це забезпечить  вдосконалення якості прогнозів тенденцій розвитку 

фондового ринку на основі гнучкого підходу щодо чутливості прогнозів до 

актуальної інформації про фактичний стан показників обсягу торгів та цін на 

фінансові інструменти. Чим кращою буде адаптивність чутливості прогнозу, 

тим меншою буде розбіжність між прогнозованими і фактичними значеннями, 

тим вищою буде точність пронозу.  
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Розвинений фондовий ринок є обов’язковою умовою становлення 

ринкової економічної системи. Саме він забезпечує як перелив капіталу в 

національній економіці (що, в свою чергу, є важливою умовою подолання 

структурних диспропорцій), так і транснаціональний рух капіталу.  

Фондовий ринок України, що розвивався достатньо повільними темпами, 

зазнав серйозних проблем, зумовлених відтоком іноземного капіталу після 

подій 2014 р. Сучасний стан організаторів торгів цінними паперами як основної 

ланки інфраструктури фондового ринку, а також динаміки та структури обсягів 

біржових контрактів залишаються незадовільними. Саме тому дослідження 

динаміки показників, що характеризують діяльність фондового ринку України є 

своєчасним та актуальним.  

Динаміка функціонування вітчизніного фондового ринку залишається 

невтішною: скорочуються обсяги торгівлі, погіршується симптоматика 

нездорового фондового ринку з мізерною часткою торгівлі акціями зі стійкою 

тенденцією до подальшого скорочення останньої, переважна більшість 

організаторів торгівлі фондовими інструментами є збитковими. 

Для того, щоб дослідити динаміку українського фондового ринку більш 

детально, необхідно проаналізувати показники капіталізації ринку, кількості 

біржових інструментів, що перебувають у обігу, обсяг біржових контрактів з 

цінними паперами та ін. 

Основні показники було проаналізовано за період 2014 – 2016 рр. за 

даними офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (НКЦПФР) [14]. 

Дослідження показало, що частка біржового ринку в загальному обсязі 

торгів на ринку цінних паперів є досить низькою (2015 рік – 13,35 %), до того ж 

цей показник помірно падає. Так, у 2015 р. по відношенню до 2014 р. вона 
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скоротилась майже вдвічі, а у 2016 р. порівняно до 2015 р. також 

спостерігається падіння на 1,55 % (див. рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Динаміка показника частки біржового ринку в загальному обсязі 

торгів на ринку цінних паперів за період 2014 – 2016 рр, % 

 

Найбільший обсяг торгів фінансовими інструментами на організаторах 

торгівлі протягом 2016 року зафіксовано з державними облігаціями України – 

210,08 млрд грн (89,24% від загального обсягу біржових контрактів на 

організаторах торгівлі у 2016 році). Слід зазначити, що протягом 2016 року з 

акціями ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Мотор Січ» проводилися регулярні 

біржові торги протягом 249 торговельних днів. Протягом 2016 року на 

організаційно оформленому ринку спостерігалася консолідація торгівлі 

цінними паперами. Лише дві фондові біржі – «ПФТС» та «Перспектива», 

відзначалися помітними обсягами торгівлі, контролюючи понад 97,61% 

вартості біржових контрактів Значно зріс обсягів біржових контактів, 

укладених на ринку РЕПО, що є винятком із загальної тенденції скорочення 

торгів з інших видів ринку. Предметом 95% усіх контрактів, укладених на 

ринку РЕПО, є державні облігації. Водночас у 2016 році питома вага 

вторинного ринку в сукупному обсязі біржових торгів становила 98,18% від 

загального обсягу торгів (див. рис. 3.2). 

Найпривабливішим в структурі біржових торгів у розрізі за видами 

ринків виглядав «спотовий ринок», частка якого становила 53,17% від 

загального обсягу біржового ринку. 
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Рисунок 3.2 – Динаміка обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних 

паперів за період 2014 – 2016 рр., млрд. грн. 

 

Інформація щодо кількості випусків цінних паперів, які перебувають в 

обігу на фондовому ринку, характеризує стан вітчизняного фондового ринку. 

Станом на 31.12.2016 кількість випусків цінних паперів, що перебувають в 

обігу на фондовому ринку, становила 19 904, з них 9,26% допущено до торгів 

на фондових біржах. Наприкінці 2016 року найбільшу кількість цінних паперів, 

які перебувають в обігу на фондових біржах, було розміщено на «ПФТС» – 

38,37%, «Перспективі» –  22,57% та «Українській біржі» –  19,63% (рис. 3.3).  

За період з 2014 по 2016 роки випуск акцій збільшився на 321,66 млрд. 

грн. На кінець 2016 року до біржових списків організаторів торгівлі внесено 

1910 акцій (таблиця 3.1). Кількість випусків акцій, які допущено до торгів на 

організаторах торгівлі, послідовно скорочується, що пов’язано із загальними 

ринковими тенденціями, а також запровадженням нових вимог для внесення та 

перебування цінних паперів у біржовому реєстрі організаторів торгівлі. 

Важливим сегментом ринку цінних паперів є ринок облігацій, на якому 

відбувається обіг боргових зобов'язань – облігацій. До інструментів ринку 

облігацій належать корпоративні, муніципальні та державні облігації. Частка 

обсягу торгів облігаціями підприємств знизилася майже у два рази на ринку 

цінних паперів.  
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Рисунок 3.3 – Динаміка обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій  

за період 2014 – 2016 рр., млрд грн 

 

Цей показник за підсумками 2016 року становив 3,00 % від загального 

обсягу торгів на ринку цінних паперів та порівняно з 2015 роком зменшився на 

2,9 % (рис. 3.4). 

 

Таблиця 3.1 – Загальна кількість випусків акцій, які допущено до торгів 

на фондових біржах 

Кількість випусків акцій, 

які допущено до торгів на 

фондових біржах 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

1910 1166 958 
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Рисунок 3.4 – Динаміка показника частки обсягу торгів облігаціями 

підприємств на ринку цінних паперів за період 2014 – 2016 рр., (%) 

 

Водночас частка обсягу торгів облігаціями підприємств на біржовому 

ринку у загальному обсязі торгів корпоративними облігаціями підприємств на 

ринку цінних паперів знизилася з 46,95 % у 2014 році до 16,54 % у 2016 році 

(рис. 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Динаміка показника частки обсягу торгів облігаціями 

підприємств на біржовому ринку у загальному обсязі торгів корпоративними 

облігаціями на ринку цінних паперів за період 2014 – 2016 рр., (%) 

 

Ринок муніципальних облігацій є цікавим і перспективним сегментом 

українського фондового ринку. Муніципальні запозичення є важливим 
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джерелом фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування і 

потужним фінансовим інструментом, який допомагає ефективно вирішувати 

поточні й довгострокові проблеми, пов`язані з фінансуванням бюджетних 

видатків.  

Втім, у 2016 році частка обсягу торгів облігаціями місцевих позик на 

біржовому ринку сягнула нульової позначки (рис. 3.6), при тому, що у 2014 р. 

вона становила 14,11 %.  

На сьогодні ринок державних облігацій відіграє одну з ключових ролей у 

формуванні бюджетної політики держави. Саме державні облігації виступають 

головним інструментом державних запозичень, дозволяючи залучати необхідні 

фінансові ресурси на прийнятних умовах. 

 

 

Рисунок 3.6 – Динаміка показника частки обсягу торгів облігаціями місцевих 

позик на біржовому ринку у загальному обсязі торгів облігаціями місцевих 

позик на ринку цінних паперів за період 2014 – 2016 рр., (%) 

 

За останні кілька років кількість випусків державних облігацій України, 

які допущено до торгів на фондових біржах, зберігає тенденцію до збільшення. 

Так, у 2016 році до біржових списків організаторів торгівлі включено 572 

державні облігації України, що на 50,52 % більше порівняно з 2015 роком.  
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Впродовж останніх років на українському фондовому ринку відбулася 

низка важливих змін у загальній структурі операцій. Варто звернути увагу, що 

у 2016 р. в порівнянні з 2015 р. обсяг торгів ощадними (депозитними) 

сертифікатами на ринку цінних паперів скоротився, що свідчить про зменшення 

їх значення як засобу розрахунків (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Динаміка показника частки обсягу торгів ощадними 

(депозитними) сертифікатами на ринку цінних паперів за період 2014 – 2016 

рр., (%) 

 

У структурі торгів на ринку цінних паперів питома вага операцій з 

ощадними (депозитними) сертифікатами зросла з 38,33 % у 2014 році до 58 % у 

2015 році, а у 2016 році спостерігалося зниження до 51%.  

Ринок інших фінансових інструментів займає незначну частку фондового 

ринку та представлений опціонними сертифікатами, сертифікатами ФОН, 

іпотечними цінними паперами, заставними цінними паперами, казначейськими 

зобов’язаннями та векселями. 

У 2014 році зареєстровано 17 випусків опціонних сертифікатів на 

загальну суму 1,28 млн. грн., (рис. 3.8), тоді як у 2015 році Комісія  

зареєструвала 0,22 млн. грн. випуску опціонних сертифікатів. У 2016 р. 

спостерігається стрімке зростання до позначки майже 200 млн. грн. 
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Рисунок 3.8 – Динаміка обсягу зареєстрованих випусків опціонних 

сертифікатів за період 2014 – 2016 рр., млн. грн. 

 

Згідно з показників які наведені в таблиці 3.2, ми бачимо що у 2016 році 

спостерігався значний відтік капіталу іноземних інвесторів з фондового ринку 

України: сальдо торговельних операцій за участю нерезидентів у річному 

підсумку становило – 84,88 млрд. грн. (рис. 3.9).  

 

 

Рисунок 3.9 – Сальдо обсягу інвестицій нерезидентів в економіку України через 

інструменти фондового ринку протягом 2014-2016 років, млн. грн. 
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Таблиця 3.2 – Динаміка показників, що характеризують діяльність 

фондового ринку України за період 2014-2016 рр. 

Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Абсолютне 

відхилення 

2014-2016 

рр. 

Відносне 

відхилення 

2014-2016 

рр., % 

1. Частка біржового ринку в 

загальному обсязі торгів на 

ринку цінних паперів у 2014 – 

2016 роках, % 

26,59 13,35 11,18 -15,41 -58,00 % 

2. Обсяг зареєстрованих 

Комісією випусків цінних 

паперів у 2014 - 2016 роках, 

млрд. грн. 

204,84 184,5 221,17 +16,33 +7,97 % 

3. Динаміка обсягу 

зареєстрованих Комісією 

випусків акцій у 2014 – 2016 

роках, млрд грн. 

716,32 838,62 1037,98 +321,66 +44,91 % 

4. Частка обсягу торгів 

облігаціями підприємств на 

ринку цінних паперів у 2014 –

2016 роках в % 

4,93% 5,9% 3% - 1,93 -39,15% 

5. Частка обсягу торгів 

облігаціями підприємств на 

біржовому ринку у загальному 

обсязі торгів корпоративними 

облігаціями на ринку цінних 

паперів у 2014 – 2016 в %. 

46,95% 25,16% 16,54% -30,41 -64,77% 

6. Частка обсягу торгів 

облігаціями місцевих позик на 

біржовому ринку у загальному 

обсязі торгів облігаціями 

місцевих позик на ринку 

цінних паперів у 2014 - 2016 

роках в %. 

14,11% 0,82% 0,0% -14,11 - 

7. Частка обсягу торгів 

ощадними (депозитними) 

сертифікатами на ринку цінних 

паперів у 2014 – 2016 роках в % 

38,33% 58% 51% +12,67 +33,06% 

8. Обсяг зареєстрованих 

випусків опціонних 

сертифікатів у 2014-2016 роках, 

млн. грн 

1,28 0,22 198,88 +197,6 
Зростання 

в 155 разів 

9. Сальдо обсягу інвестицій 

нерезидентів в економіку 

України через інструменти 

фондового ринку протягом 

2014 – 2016 років, млрд. грн. 

-4,37 -22,78 -84,88 -80,51 18 разів 
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Динаміка основних показників, що характеризують діяльність фондового 

ринку, в досліджуваному періоді є неоднозначною: за деякими з них можна 

прослідкувати чітку тенденцію – позитивну чи негативну, а за іншими 

спостерігаються коливання (зростання на відрізку 2014-2015 рр. та зниження на 

відрізку 2015-2016 рр. і навпаки). Так, обсяг зареєстрованих випусків 

опціонних сертифікатів протягом 2014 – 2016 рр. зріс в 155 разів, втім, в 2015 р. 

спостерігалось скорочення цього показника з 1,28 до 0,22 млн грн., а в 2016 р. 

відбувся швидкий стрибок до 198,88 млн грн. Динаміка зареєстрованих 

випусків цінних паперів в цілому є позитивною (збільшення на 7,97%), хоча в 

2015 р. за цим показником спостерігалось падіння. Частка обсягу торгів 

облігаціями підприємств на ринку цінних паперів у досліджуваному періоді 

скоротилась на 39,15 %, хоча у 2015 р. по відношенню до 2014 р. 

спостерігалось тимчасове зростання на 20%. Частка обсягу торгів ощадними 

(депозитними) сертифікатами на ринку цінних паперів загалом зросла, хоча в 

2016 р. по відношенню до 2015 р. спостерігалось певне скорочення. 

Показник частки біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку 

цінних паперів швидко знижується в досліджуваному періоді і скорочується на 

58%. Частка обсягу торгів облігаціями місцевих позик на біржовому ринку у 

загальному обсязі торгів облігаціями місцевих позик на ринку цінних паперів у 

2014-2016 роках послідовно скорочувалась і досягла нульової позначки.  

В цілому, проаналізовані показники характеризують ситуацію на 

фондовому ринку України як достатньо складну, особливо тривожним 

сигналом є від’ємне сальдо обсягу інвестицій нерезидентів в економіку України 

через інструменти фондового ринку протягом усього періоду 2014-2016 рр, при 

цьому відтік капіталу іноземних інвесторів зріс у 18 разів, сягнувши позначки 

80,51 млрд грн. (це рекордне значення з 2010 р., коли відтік становив „лише” 

67,02 млрд грн.). Вітчизняний фондовий ринок потребує комплексу заходів з 

боку держави починаючи з вдосконалення законодавчої бази і закінчуючи 

вдосконаленням механізму залучення інвестицій внутрішніх приватних 

інвесторів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження було отримано наступні висновки: 

1. Динаміка функціонування українського фондового ринку залишається 

невтішною: скорочуються обсяги торгівлі, погіршується симптоматика 

нездорового фондового ринку з мізерною часткою торгівлі акціями зі стійкою 

тенденцією до подальшого скорочення останньої, переважна більшість 

організаторів торгівлі фондовими інструментами є збитковими. Подолати 

вищезазначені проблеми можна тільки за рахунок системного підходу до 

оздоровлення вітчизняного фондового ринку, що має включати законодавче 

вдосконалення як на рівні функціонування організаторів торгівлі, так і на рівні 

підходів до функціонування акціонерних товариств. Лише за умови 

налагодження роботи фондового ринку як основного інструменту інвестування 

та залучення інвестиційних коштів в розвинених країнах, Україна може 

розраховувати на приплив іноземного інвестиційного капіталу.  

2. Моделі адаптивного прогнозування можуть розглядатися як зручний 

інструмент дослідження тенденцій розвитку фондового ринку України в 

цілому, а також динаміки його окремих фондових інструментів, що було 

доведено на прикладі адаптивної моделі Брауна для обсягів торгів облігаціями 

внутрішньої державної позики. 

3. Проаналізовані показники характеризують ситуацію на фондовому 

ринку України як достатньо складну, особливо тривожним сигналом є від’ємне 

сальдо обсягу інвестицій нерезидентів в економіку України через інструменти 

фондового ринку протягом усього періоду 2014-2016 рр, при цьому відтік 

капіталу іноземних інвесторів зріс у 18 разів, сягнувши позначки 80,51 млрд 

грн. (це рекордне значення з 2010 р., коли відтік становив „лише” 67,02 млрд 

грн.). Вітчизняний фондовий ринок потребує комплексу заходів з боку держави 

починаючи з вдосконалення законодавчої бази і закінчуючи вдосконаленням 

механізму залучення інвестицій внутрішніх приватних інвесторів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Наукову роботу під шифром «ФОНДОВИЙ РИНОК» присвячено 

дослідженню методів адаптивного планування як інструменту аналізу 

тенденцій розвитку фондового ринку України. Проблематика дослідження є 

актуальною і своєчасною: без достатньою мірою розвинутого фондового ринку 

перехід від економіки первинного сектору виробництва  до економіки 

інноваційного типу є неможливим. 

Метою роботи є дослідження методів адаптивного планування як 

інструменту аналізу тенденцій розвитку фондового ринку України. 

Для реалізації мети дослідження в першому розділі проаналізовано 

сучасний стан та динаміку розвитку фондового ринку України; в другому 

розділі проведено оцінку перспектив використання адаптивного прогнозування 

як інструменту дослідження тенденцій розвиту фондового ринку України; в 

третьому розділі проведено аналіз показників, що характеризують розвиток 

фондового ринку України. 

Об’єкт дослідження – фондовий ринок України. 

Предмет дослідження – динаміка розвитку фондового ринку України, 

чинники, що її зумовлюють, та інструменти, що можуть використовуватись для 

її передбачення. 

Методична та методологічна база дослідження охоплює економіко-

статистичні методи, аналіз і синтез, дедукцію та індукцію, системний підхід, 

адаптивні методи прогнозування. 

Наукову роботу викладено на 30 сторінках, вона містить 11 рисунків, 6 

таблиць, використано 20 літературних джерел. 

ФОНДОВИЙ РИНОК, ФОНДОВА БІРЖА, МОДЕЛІ АДАПТИВНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ, ФОНДОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ 


