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Розвиток фінансового ринку свідчить про 
розвиненість, конкурентоспроможність 
та інвестиційну привабливість економіч-
ного середовища країни. Тому актуаль-
ність дослідження та покращення умов 
існування фінансового ринку зростає в 
сучасних умовах глобалізації та зрос-
тання конкурентоспроможності як всере-
дині країни, так і на міжнародному ринку.У 
статті запропоновано загальне визна-
чення економічної категорії «кон’юнктура 
фінансового ринку», зазначено недоліки 
та перспективи щодо подальшого еконо-
мічного розвитку, наведені статистичні 
дані про кількісні зміни учасників ринку. 
Визначено сучасний стан кон’юнктури 
фінансового ринку України. За аналізом 
деяких учасників фінансового ринку вияв-
лено, що його діяльність нестабільна та 
містить деякі недоліки. Особливо важли-
вим питання стану кон’юнктури фінансо-
вого ринку є для інвесторів та для виходу 
вітчизняного ринку на міжнародний рівень 
світової торгівлі.
Ключові слова: кон’юнктура фінансового 
ринку, фінансовий ринок, ринок грошей, 
ринок капіталів, учасники фінансового ринку.

Развитие финансового рынка свидетель-
ствует о развитости, конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательно-
сти экономической среды страны. Поэтому 
актуальность исследования и улучшения 
условий существования рынка растет 
в современных условиях глобализации и 
роста конкурентоспособности как внутри 
страны, так и на международном рынке. 
В статье предложено общее определение 
экономической категории «конъюнктура 
рынка», указаны недостатки и перспек-
тивы дальнейшего экономического разви-
тия, приведены статистические данные 
о количественных изменениях участников 
рынка. Определено современное состояние 
конъюнктуры рынка Украины. По анализу 
некоторых участников рынка выявлено, что 
деятельность его нестабильна и содержит 
некоторые недостатки. Особенно важным 
вопрос состояния конъюнктуры финансо-
вого рынка является для инвесторов и при 
выходе отечественного рынка на междуна-
родный уровень мировой торговли.
Ключевые слова: конъюнктура рынка, 
финансовый рынок, рынок денег, рынок 
капиталов, участники рынка.

The development of the financial market indicates the development, competitiveness and investment attractiveness of the country's economic environ-
ment. Therefore, the urgency of studying, researching and improvement of financial market conditions grows in the current conditions of globalization and 
growth of competitiveness both within the country and on the international market. The article proposes a general definition of the economic category 
“financial market conjuncture”, lists shortcomings and prospects for further economic development, statistics on quantitative changes in financial market 
participants are presented. Consequently, the conjuncture of the financial market is a combination of supply and demand, market participants (business 
entities), changes and factors that affect the functioning of the financial market as a whole and create a certain economic situation. The financial market is 
divided into segments, which in turn contain financial institutions and infrastructures, which, in fact, according to the type of activity they carry, are affiliated 
with one or another type of segment. The current state of the conjuncture of the financial market in Ukraine is determined. According to analysis of some 
financial market participants, it was found that the financial market activity is unstable and has some disadvantages. The article states that in 2018 Ukraine 
became the leader of the stock market growth, namely, 80% per year. For 2018, the volume of securities trading, according to the Securities Commission, 
amounted to about 260 billions UAH ($ 8.5 billion). This suggests that the value of securities in 2018 has increased, was stable and economically attractive, 
growth of indices is a good indicator for investors. Especially important is the state of the financial market situation for investors and the exit of the domestic 
market into the international level of world trade. In order to improve the financial market of Ukraine by the Resolution of the National Bank of Ukraine of 
June 18, 2015, the number 391 implemented a comprehensive program to improve the financial market by creating equal conditions for competition in the 
financial sector, free movement of capital, strengthening control and liability for transactions with related parties and solvency and liquidity requirements of 
financial sector participants, improving the quality of the regulation and supervision system for non-bank financial institutions and improving their licensing.
Key words: financial market conjuncture, financial market, money market, capital market, financial market participants.

СУЧАСНИЙ СТАН КОН’ЮНКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
THE CURRENT STATE OF THE CONJUNCTURE  
OF UKRAINE FINANCIAL MARKET

Постановка проблеми. Розвиток фінансо-
вого ринку свідчить про розвиненість, конкурен-
тоспроможність та інвестиційну привабливість 
економічного середовища країни. Тому актуаль-
ність вивчення, дослідження та покращення умов 
існування фінансового ринку зростає в сучасних 
умовах глобалізації та зростання конкурентоспро-
можності як всередині країни, так і на міжнарод-
ному ринку. Особливо важливим питання стану 
кон’юнктури фінансового ринку є для інвесторів та 
під час виходу вітчизняного ринку на міжнародний 
рівень світової торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Роботи, які були присвячені дослідженню та 
вивченню фінансового ринку, належать таким 
ученим, як: В. Сидоренко, Н. Хомуляк, В. Власов, 
В. Майн, В. Оскольський, І. Алєксєєв, В. Геєць, 

О. Кузьмін, О. Мертенс, А. Чухно, М. Мельник, 
І. Сорока, І. Школьник.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз та дослідження сучасного стану кон’юнктури 
фінансового ринку України, визначення поняття 
«фінансовий ринок» та надання йому власного 
визначення, яке буде більш загальним та чітко 
описувати сутність цієї категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне функціонування фінансового ринку 
значно впливає на розвиток економіки в сучасних 
умовах. Інвестиційна привабливість прямо пропо-
рційно відображається на розвитку, вдосконаленні 
та конкурентоспроможності кон’юнктури фінансо-
вого ринку.

Для того щоб зрозуміти, який стан та що впливає 
на розвиток фінансового ринку, можна розглянути 
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Таблиця 1
Поняття «фінансовий ринок»

Автор Точка зору

Опарін В.М.
Фінансовий ринок – це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов’язаних із 
процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та 
фінансової діяльності.

Еш С.М.
Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи держави. Він може успішно 
функціонувати лише в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансових 
ресурсів мобілізується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі-продажу.

Іванов В. М.

Фінансовий ринок – це і місце купівлі-продажу фінансових ресурсів, і сукупність інститутів, 
які забезпечують їх звернення, тобто сукупність соціально-економічних відношень у сфері 
трансформації недіючих коштів у позиковий капітал через кредитно-фінансові інститути на 
основі попиту і пропозиції.

Ходаківська В.П.

Фінансовий ринок – це вся система економічних відносин, що виникають між його прямими 
учасниками під час формування попиту і пропозиції на специфічні послуги – фінансові 
послуги, пов’язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових 
активів, які знаходяться у власності економічних суб’єктів національної, регіональної та 
світової економіки.

Шелудько В.М Фінансовий ринок – це система економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-
продажем або випуском та обігом фінансових активів.

Завгородній А.Г. Фінансовий ринок – це сукупність ринкових фінансових інститутів, що скеровують потік коштів 
від власників заощаджень до позичальників.

Іваницька О.М. Фінансовий ринок – це мережа спеціальних (банківсько-фінансових) інститутів, що забезпечує 
взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар, їхнє взаємне врівноваження.

Школьник І.О.

Фінансовий ринок – це сукупність економічних відносин із приводу перерозподілу 
тимчасово вільних фінансових ресурсів між населенням (домогосподарствами), суб’єктами 
господарювання та державою через системи фінансових інститутів на основі взаємодії 
попиту та пропозиції.

Джерело: розроблено автором на основі [1]

динаміку показників, чинники, що впливають на 
зміни, загальну характеристику останніх подій, які 
відбуваються під впливом певних індикаторів, кіль-
кісний та якісний склад суб’єктів господарювання – 
всі ці окремі характеристики становлять таку еко-
номічну категорію, як «кон’юнктура фінансового 
ринку». З цього поняття випливає наступне, дещо 
вужче, – «фінансовий ринок». Для того щоб більш 
точно розглянути поняття кон’юнктури фінансового 
ринку, визначимося з розумінням, що таке фінансо-
вий ринок та які складники його утворюють (рис. 1):

Є різні погляди багатьох учених щодо визна-
чення «фінансового ринку» (табл. 1).

Фінансовий ринок містить два основних сег-
менти: ринок грошей та ринок капіталів.

Структура фінансового ринку зображена на 
рис. 1.

Отже, можемо сказати, що «фінансовий 
ринок» – це система економічних відносин між 
продавцями та покупцями, яка ґрунтується на 
існуванні попиту та пропозиції на цінні папери, 
фінансові активи та інші фінансові інструменти, 
за допомогою яких перерозподіляються нагрома-
джені фінансові ресурси.

Якщо розглядати це поняття з погляду точного 
визначення, то кон'юнктура фінансового ринку – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий ринок 

Ринок грошей  

Ринок середньо- та 
довгострокових 

позик 

Ринок цінних 
паперів 

Ринок капіталів 

Ринок 
короткострокових 

позик 

Валютний ринок 

Ринок 
короткострокових 

фінансових ресурсів 

Рис. 1. Структура фінансового ринку

Джерело: розроблено автором на основі [1]
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це сукупність попиту та пропозиції, учасників ринку 
(суб’єктів господарювання), змін та чинників, що 
впливають на функціонування фінансового ринку 
загалом та створюють певну економічну ситуацію. 
Іншими словами, кон’юнктура – це загальна харак-
теристика учасників та подій, що впливають на 
ситуацію на фінансовому ринку, складники, з яких 
складається ринок та внаслідок взаємодії яких він 
функціонує [3].

Розглянемо сучасну кон’юнктуру фінансового 
ринку України за сегментами, фінансовими інсти-
тутами, які до них належать, та за видами діяль-
ності, які виконуються в кожному сегменті фінан-
сового ринку (рис. 2).

Як бачимо з наведеної структури фінансового 
ринку України, фінансовий ринок поділяється за 
сегментами, які в свою чергу містять фінансові 
інститути та інфраструктури, що за видом діяль-
ності, яку виконують, мають приналежність до того 
чи іншого виду сегменту.

Одними з учасників, які становлять питому вагу, 
є комерційні банки, страхові компанії та фондові 
біржі. Це пояснюється тим, що найбільша частка 

фінансових ресурсів належить їм, саме ці три сег-
менти фінансового ринку мають вплив на розвиток 
економіки, виробництва, також саме вони мають 
неабиякий вплив на інвестиційний клімат в країні 
та добробут населення.

Комерційні банки мають найбільший вплив на 
діяльність фінансового ринку, тому що саме в них 
зосереджена найбільша концентрація акумульо-
ваних грошових ресурсів, які потім розподіляються 
банками на фінансовому ринку. Але можна зазна-
чити, що кількість діючих банків в останні роки 
має тенденцію до зменшення (табл. 2) внаслідок 
визнання неплатоспроможності та невідповідності 
до вимог діяльності банківського сектору. Кількість 
діючих банків зменшилася майже вдвічі, в осно-
вному за рахунок зменшення кількості вітчизняних 
банків, що свідчить про погіршення економічних 
умов (рис. 3).

Для наочності динаміки перенесемо дані на 
графік.

Однак, незважаючи на стрімку динаміку змен-
шення кількості банків у другому півріччі 2018 року, 
банківський сектор працював без суттєвих вну-

Рис. 2. Основні учасники за сегментами фінансового ринку

Джерело: розроблено автором на основі [4]
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трішніх чи зовнішніх шоків – банки жваво залучали 
фондування та кредитували. Банкіри висловлю-
ють готовність кредитувати та очікують підвищення 
якості кредитного портфеля протягом 2019 року. 
Сектор вперше після кризи отримає прибуток [6].

Наступним вагомим суб’єктом, який впливає на 
діяльність фінансового ринку, є страхові компанії. 
На фінансовому ринку страхові компанії виступа-
ють не тільки страховиками і фінансовими посе-
редниками, а й фінансовими інвесторами та мене-
джерами [7].

Страхові компанії акумулюють кошти насе-
лення, підприємств, інших суб’єктів господарю-
вання внаслідок здійснення власної діяльності, а 
саме надання послуг страхування життя, майна, 
страхуючи ризики діяльності. Однак, спостеріга-
ючи за кількісними змінами страхових компаній 
України (табл. 3), бачимо те, що динаміка має тен-
денцію до зменшення, що свідчить про неконку-
рентоспроможність деяких страхових компаній та 
неефективність діяльності; також можна сказати, 
що однією з причин є недовіра населення до таких 
організаційних структур.

Незважаючи на зменшення кількості учасників 
фінансового ринку, прибутковість діяльності мала 

іншу тенденцію – до збільшення. Член Національ-
ної комісії з регулювання ринку фінансових послуг 
Олександр Залєтов зазначив у «Інформаційному 
звіті Ліги страхових організацій України», що капі-
талізація ринку небанківських фінансових послуг 
суттєво зросла [8]. 

І ще одним вагомим учасником фінансового 
ринку, який розглянемо, є фондовий ринок (рис. 4):

Щодо характеристики фондового ринку, діяль-
ності фондових бірж, то можна зазначити, що за 
даними ПФТС (Перша фондова торговельна сис-
тема) у 2018 році Україна стала лідером зрос-
тання фондового ринку, а саме – 80% за рік. 
За 2018 рік обсяг торгів цінними паперами за 
даними Комісії з цінних паперів становив близько 
260 млрд. грн ($8,5 млрд.). Це говорить про те, що 
вартість цінних паперів у 2018 році зросла, була 
стабільною та економічно привабливою, зрос-
тання індексів є гарним показником для інвес-
торів. Однак таке значення на світовому ринку є 
незначним, наприклад, для порівняння, обсяг тор-
гів на Варшавській фондовій біржі щорічно стано-
вить понад $340 млрд. євро. А на Нью-Йоркській 
фондовій біржі щодня торгується паперів на суму 
близько $54 млрд. [9]

Отже, з наведеної вище інформації можемо 
дійти висновку, що фінансовий ринок – це бага-
тофункціональна система економічних відносин, 
діяльність якої ґрунтується на взаємодії суб’єктів 
господарювання, які поділяються за різними сег-
ментами відповідно до здійснюваних ними еконо-
мічних операцій, а саме: грошовий сегмент, кре-
дитний, валютний, сегмент фінансових послуг та 
цінних паперів. Внаслідок проведеного аналізу 
ключових даних найбільш питомих складників 
фінансового ринку можемо сказати, що банків-
ський сектор та сектор страхування в останні роки 
зменшилися в кількісному виразі, тобто кількість 

Рис. 3. Динаміка зміни кількості діючих банків за 2014–2019 рр.
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Таблиця 2
Кількість діючих банків  

протягом 2014–2019 років

Рік Кількість 
діючих банків

Банків з іноземним 
капіталом

2014 180 49
2015 163 51
2016 117 41
2017 96 39
2018 82 39
2019 77 37

Джерело: розроблено автором на основі [5]

Таблиця 3
Кількість страхових компаній

Кількість страхових компаній Станом на 
31.12.2016

Станом на 
31.12.2017

Станом на 
30.06.2018

Загальна кількість 310 294 291
в т.ч. СК “non-Life” 271 261 260
в т.ч. CК “Life” 39 33 31
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учасників в кожному сегменті функціонування 
зменшилася, проте ефективність суб’єктів госпо-
дарювання, які залишилися на ринку фінансових 
послуг, збільшилась. 

Фондові біржі, які також належать до учасників, 
які мають найбільший вплив на характеристику 
фінансового ринку, в 2018 році показали неабия-
кий приріст у своїй діяльності – 80%, що свідчить 
про ефективність здійснюваних операцій та потен-
ційну інвестиційну привабливість українського 
фінансового ринку [10].

Для покращення стану фінансового ринку Укра-
їни впроваджена та здійснюється комплексна про-
грама вдосконалення сектору фінансового ринку 
за «Постановою Правління Національного банку 
України від 18 червня 2015 року № 391» в якій 
передбачено кроки, які спрямовані на вдоскона-
лення, збільшення конкурентоспроможності та 
ліквідності стану фінансового ринку:

– забезпечення стабільності та динамічного 
розвитку фінансового

сектору внаслідок:
– створення рівних умов для конкуренції у 

фінансовому секторі. (Розробити та реалізувати 
план унесення змін до законодавства та норма-
тивно-правових актів);

– створення умов для вільного руху капіталу. 
(Розробити та затвердити концепцію валютної лібе-
ралізації, що передбачатиме поетапне скасування 
тимчасових та постійних валютних обмежень (із 
прив’язкою до макроекономічних передумов));

– посилення контролю та відповідальності за 
операції з пов’язаними особами;

– посилення вимоги щодо платоспроможності 
та ліквідності учасників фінансового сектору;

– забезпечення підвищення якості системи 
регулювання та нагляду в частині діяльності 
небанківських фінансових установ;

– забезпечення подальшого удосконалення 
ліцензування банків та небанківських фінансових 
установ.

Висновки з проведеного дослідження. 
Кон’юнктура фінансового ринку – це багато-
структурна та багатофункціональна система, 
яка містить у собі безліч учасників, що внаслідок 
купівлі-продажу фінансових інструментів перероз-
поділяють накопичені фінансові активи. За аналі-
зом деяких учасників фінансового ринку виявлено, 
що діяльність фінансового ринку нестабільна та 
містить деякі недоліки. Проте за постановою НБУ 
від 18 червня 2015 року № 391 реалізовується 
програма, в якій передбачено кроки, спрямовані 
на вдосконалення, збільшення конкурентоспро-
можності та ліквідності стану фінансового ринку. 
Також, незважаючи на зменшення кількості учас-
ників фінансового ринку, показники діяльності за 
звітами відповідних фінансових органів свідчать 
про налагодження стабільності в післякризовий 
період та налагодження прибуткової діяльності й 
інвестиційної привабливості.
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THE CURRENT STATE OF THE CONJUNCTURE OF UKRAINE FINANCIAL MARKET

The purpose of the article. The urgency of studying, researching and improvement of financial market 
conditions is increasing in the current conditions of globalization and growth of competitiveness both within the 
country and on the international market. Especially important is the state of the financial market situation for 
investors and the exit of the domestic market into the international level of world trade.

Methodology. The article analyzes the current state of the financial market of Ukraine with the help of 
methods of observation, comparison and future forecast.

Results. Effective functioning of the financial market significantly influences the development of the econ-
omy in modern conditions. Investment attractiveness is directly proportional to the development, improvement 
and competitiveness of the conjuncture of the financial market. The financial market is a system of economic 
relationships between sellers and buyers, based on the existence of supply and demand for securities, finan-
cial assets and other financial instruments through which the accumulated financial resources are redistrib-
uted. If we consider this concept in terms of precise definition, then the conjuncture of the financial market is 
the aggregate of demand and supply, market participants (economic entities), changes and factors that affect 
the functioning of the financial market as a whole and create a certain economic situation. The structure of 
the financial market of Ukraine is rather extensive. It is divided into segments, which in turn contain financial 
institutions and infrastructures, which, in fact, according to the type of activity they carry, are affiliated with 
one or another type of segment. Among the participants who make up the share are commercial banks, insur-
ance companies and stock exchanges. It is explained by the fact that the largest share of financial resources 
belongs to them, namely, these three segments of the financial market have an impact on the development 
of the economy, production, and they have a significant impact on the investment climate in the country and 
the welfare of the population. As a result of the analysis of key data of the most specific components of the 
financial market, we can say that the banking sector and the insurance sector have decreased in quantitative 
terms in recent years, that is, the number of participants in each segment of operation has decreased, but the 
effectiveness of the entities remaining in the financial services market has increased. The present state of the 
conjuncture of the Ukraine financial market is determined. According to an analysis of some financial market 
participants, it was found that the financial market activity is unstable and has some disadvantages. The article 
states that in 2018 Ukraine became the leader of the stock market growth, namely, 80% per year. For 2018, 
the volume of securities trading, according to the Securities Commission, amounted to about 260 billion UAH 
($ 8.5 billion). This suggests that the value of securities in 2018 has increased, was stable and economically 
attractive, growth of indices is a good indicator for investors. In order to improve the financial market of Ukraine 
by the Resolution of the National Bank of Ukraine of June 18, 2015, the number 391 implemented a compre-
hensive program to improve the financial market by creating equal conditions for competition in the financial 
sector, free movement of capital, strengthening control and liability for transactions with related parties and 
solvency and liquidity requirements of financial sector participants, improving the quality of the regulation and 
supervision system for non-bank financial institutions and improving their licensing.

Practical implications. The article is of practical importance in the studying of the economic environment, 
the state of the financial market of Ukraine and the investment attractiveness of the domestic economy.


