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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок фінансових інвестицій є особливим елемен�

том фінансової системи будь�якої країни, виконуючи
одночасно два важливих завдання: перерозподілу тим�
часово вільних коштів домогосподарств та підприємств
на інвестиції в промислове виробництво та інфраструк�
туру, а також якісного перетворення відносин власності
із забезпеченням внаслідок цього ефективної перебу�
дови реальної економіки та стимулювання зростання
добробуту населення.

У 2012—2013 фінансовому році ринок фінансових
інвестицій України продовжив тенденцію на зниження,
що розпочалася в березні 2011 р. після попереднього
дворічного зростання. При цьому український ринок з
початку 2012 р. перестав слідувати світовим тенденці�
ям, і попри зростання світових ринків завдяки низці за�
ходів з подолання проблем ключових економік світу
протягом року, продовжував падіння [1, c. 5].

Основною причиною "ізольованості" українського
ринку фінансових інвестицій від світових ринків стала
неспроможність уряду врегулювати внутрішні пробле�
ми економіки, що продовжують накопичуватися і спо�
вільнюють економічний розвиток, що проявилося в не�
виконанні умов МВФ, з одночасним погіршенням сто�
сунків з ЄС, зокрема через провадження низки кримі�
нальних справ проти представників опозиції. Це впли�
нуло на зниження інвестиційного рейтингу країни і ста�
ло негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.
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Тому, головними групами факторів, що впливають
на стан ринку фінансових інвестицій, є:

— розмір попиту і пропозиції;
— характер попиту і пропозиції;
— суб'єктивні фактори;
— ситуація на суміжних ринках;
— технічні фактори [2, c. 345—346].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективного функціонування ринку
фінансових інвестицій в України висвітлюються в робо�
тах багатьох економістів.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що
незважаючи на значну кількість праць, присвячених ана�
лізу та прогнозуванню ринку фінансових інвестицій в
України, сьогодні вона є недостатньо висвітлена та об�
грунтована. Раніше фондовий ринок досліджувався
поверхнево і загально, а також науковці не давали кон�
кретних пропозицій щодо його вдосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є побудова моделей пропозиції та по�

питу на ринку цінних паперів України за допомогою ви�
користання економетричних методів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ринкових умовах збалансованість попиту і пропо�

зиції досягається за умови рівноважних цін на інвестиції
та інвестиційні об'єкти. Врівноваженість цін відбувається
за умови функціонування вільно конкурентного інвес�
тиційного ринку [3, c. 234].

Розглянемо окремо взяту функцію пропозиції на
ринку фінансових інвестицій:
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де S — заощадження (пропозиція на ринку фінансо�
вих інвестицій), млн грн; x1 — витрати населення, млн грн;
х2 — доходи населення, млн грн; х3 — середня заробітна
плата, грн; х4 — обсяг реалізованої промислової про�
дукції, млн грн; х5 — видатки зведеного бюджету, млн грн;
х6 — облікова ставка НБУ, %; х7 — індекс споживчих
цін, x8 — кількість безробітних, тис. осіб; х9 — курс гривні
до 100 дол. США [4, c. 8; 8, c. 5] (таблиця 1).

До формули (1) ми включили весь перелік теоретич�
но можливих факторів впливу на заощадження. Наступ�
ним кроком нашого дослідження є вибір тих факторів,
які мають найбільший вплив на заощадження саме в
умовах української економіки. Період дослідження:
1999—2012 роки.

Для проведення оцінки параметрів рівняння (1) про�
логарифмувавши ми зводимо його до лінійної форми. Далі
застосовуємо метод найменших квадратів для оцінки па�
раметрів. Вилучивши з прологарифмованого рівняння (1)
незалежні змінні, які виявилися статистично незначущи�
ми (P�значення більше за 0,1), отримуємо рівняння (2):
LOG(S) = �0,66*LOG(X6)+4,61*LOG(X5)�3,35*LOG(X1) (2).

Як бачимо з таблиці 2, вагомими факторами впли�
ву на пропозицію на ринку фінансових інвестицій є вит�
рати населення (x1), видатки зведеного бюджету (x5)
і облікова ставка НБУ (x6). Зростання витрат населен�
ня негативно впливає на обсяг заощаджень, зростан�
ня видатків зведеного бюджету, навпаки, має позитив�
ний вплив. Вплив облікової ставки НБУ також є нега�
тивний, що можна пояснити тим, що менший рівень
ставки стимулюватиме комерційні банки надавати
більший обсяг фінансових ресурсів власним клієнтам,
активізуючи тим самим пропозицію інвестиційних ре�
сурсів.

Скоригований коефіцієнт детермінації становить
0,95, що свідчить, що на 95% відсотків динаміка зао�
щаджень в українській економіці зумовлена фактора�
ми, включеними в модель. Статистика Дарбіна�Вотсона
перебуває у межах між табличними значеннями 1,75 i
2,25, що свідчить про відсутність автокореляції залишків
рівняння регресії при рівні значущості 0,05.

Тепер розглянемо окремо взяту функцію попиту на
ринку фінансових інвестицій:
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де Qd — інвестиції в цінні папери (попит на ринку
фінансових інвестицій), млн грн.; z1 — інвестиції в ос�
новний капітал, млн грн.; z2 — обсяг наданих кредитів,
млн грн.; z3 — витрати на фінансування інноваційної
діяльності, млн грн.; z4 — індекс ПФТС, z5 — обсяг де�
позитів, млн грн.; z6 — загальний обсяг торгів на ПФТС,
млн грн. [4, c. 10; 8, c. 7].

До формули (3) ми включили весь перелік теоретич�
но можливих факторів впливу на інвестиції в цінні папе�
ри. Наступним кроком нашого дослідження є вибір тих

 S X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1999 1077 97077 98154 177,52 107536,8 34820,9 45,0 101,5 1174,5 413,04 
2000 4203 124533 128736 230,13 144482,7 48148,6 27,0 101,9 1155,2 544,02 
2001 6788 151208 157996 378,45 210842,7 55528,0 12,5 100,5 1008,1 537,21 
2002 6801 141618 185073 442,91 229634,4 60318,9 7,0 99,95 1034,2 532,66 
2003 16277 199395 215672 550,92 289117,3 75792,5 7,0 100,7 988,9 533,27 
2004 31077 243164 274241 703,77 400757,1 101415,5 9,0 101,0 975,5 531,92 
2005 45651 335753 381404 1019,71 468562,6 141698,8 9,4 100,8 881,5 512,47 
2006 44 203 427 858 472061 1277,06 551729 175284,3 8,5 100,9 759,5 505 
2007 47 779 575 510 623289 1674,65 717076,7 226054,4 8,4 101,3 642,3 505 
2008 52 011 793 630 845641 2000,78 917035,5 309216,2 12,0 101,7 844,9 526,72 
2009 80 377 813 909 894286 2233,00 806550,6 307399,4 10,3 101,0 531,6 779,12 
2010 161 867 939 308 1101175 2629,00 1065108,2 377842,8 7,8 100,7 544,9 793,56 
2011 123 123 1143630 1266753 3054,00 1329256,3 416853,6 7,8 100,4 482,8 796,76 
2012 104 560 1302637 1407197 3377,00 1404564 492454,7 7,6 100,0 506,8 799,1 

Таблиця 1. Пропозиція на ринку фінансових інвестицій
та фактори впливу на неї

Джерело: Державний комітет статистики України [4] і Національний банк України [8].

Таблиця 2. Результати оцінки параметрів факторів впливу
на пропозицію на ринку фінансових інвестицій

Джерело: розраховано автором.

 : LOG(S) 
:   

: 1999—2012 
 : 14 

 . t-  P-  
LOG(X1) -13,35 1,79 -1,87 0,09 
LOG(X5) 4,61 1,89 2,44 0,03 
LOG(X6) -0,66 0,24 -2,72 0,02 

 R-  0,95  - 2,05 
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факторів, які мають найбільший вплив на попит на рин�
ку фінансових інвестицій саме в умовах української еко�
номіки. У зв'язку з відсутністю даних в Державному ко�
мітеті статистики України за 1999—2001 роки, період
нашого дослідження охоплює 2002—2012 роки [4, c.
17—18].

Для проведення оцінки параметрів рівняння (3) ми
зводимо його до лінійної форми, прологарифмувавши.
Далі застосовуємо метод найменших квадратів для оцін�
ки параметрів. Вилучивши з прологарифмованого рів�
няння (3) незалежні змінні, які виявилися статистично
незначущими (P�значення більше за 0,05), отримуємо
рівняння (4):
LOG(QD) = �1,49*LOG(Z1)�0,39*LOG(Z4)+2,60*LOG(Z5)�2,23 (4).

Як бачимо з таблиці 4, вагомими факторами впливу
на попит на ринку фінансових інвестицій є інвестиції в
основний капітал (z1), індекс ПФТС (z4) і обсяг депо�
зитів (z5). Скоригований коефіцієнт детермінації стано�
вить 0,96, що свідчить, що на 96% динаміка інвестицій
у цінні папери в українській економіці зумовлена фак�
торами, включеними в модель. Статистика Дарбіна�Вот�

сона перебуває у межах між табличними значеннями
1,75 i 2,25, що свідчить про відсутність автокореляції
залишків рівняння регресії при рівні значущості 0,05.

Наступним нашим кроком є здійснення прогнозу
попиту і пропозиції на ринку фінансових інвестицій.
Спершу ми спрогнозуємо всі незалежні змінні (x1, x5,
x6, z1, z4, z5). Усі змінні, окрім облікової ставки НБУ
(x6), ми прогнозуємо попередньо побудувавши рег�
ресійні рівняння залежності цих змінних від часу. Про�
гноз за регресійним рівнянням залежності облікової
ставки від часу не є прийнятним, оскільки він дає міну�
сові значення облікової ставки від 2014 року, що є не�
можливим. Прогноз факторів впливу на попит і пропо�
зицію на ринку фінансових інвестицій (x1, x5, z1, z4, z5)
здійснено за рівняннями з таблиці 5.

Відтак, облікову ставку НБУ ми прогнозуємо мето�
дом експоненційного згладжування. Згладжування —
це спосіб, що забезпечує швидке реагування прогнозу
на всі події, що відбуваються протягом періоду базової
лінії. Основна ідея застосування методу згладжування
полягає в тому, що кожен новий прогноз отримується з

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 QD 
2002 37178 42228 3018,3 57,34 39467 6273 3320 
2003 51011 67892 3059,8 85,43 62480 3216 4934 
2004 75714 88615 4534,6 260,13 84598 7000 5719 
2005 93096 143423 5751,6 352,97 134754 14492 8035 
2006 125254 245230 6160 498,86 185917 27625 9548 
2007 188486 426867 10850,9 1174,02 283875 31494 15200 
2008 233081 734022 11994,2 301,42 359740 45560 28134 
2009 151777 723295 7949,9 572,91 334953 15830 30086 
2010 150667 732823 8045,5 975,08 416650 61428 68925 
2011 209130 801809 14333,9 534,43 491756 89083 75926 
2012 293691 815142 11480,6 328,69 572342 89671 88854 

Таблиця 3. Попит на ринку фінансових інвестицій
та фактори впливу на нього

Джерело: Національний банк України [8] і Державний комітет статистики України [9].

 
 

 
  

 
-  P-   -  P-  

X1 93938 11,89 0,00 -183873 -2,73 0,02 
X5 35626 13,36 0,00 -65567 -2,89 0,01 
Z1 16830 13,26 0,00    
Z4 51,76 5,42 0,0003 
Z5 54108 18,51 0,00 -217285 -7,79 0,00 

Таблиця 5. Оцінки параметрів рівнянь залежності змінних
x1, x5, z1, z4, z5 від часу

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 4. Результати оцінки параметрів факторів впливу
на попит на ринку фінансових інвестицій

Джерело: розраховано автором.

 : LOG(QD) 
:   

: 2002—2012 
 : 11 

 . t-  P-  
LOG(Z1) -1,49 0,45 -3,35 0,01 
LOG(Z4) -0,39 0,13 -3,14 0,02 
LOG(Z5) 2,60 0,35 7,55 0,00 
C -2,23 1,75 -1,28 0,24 

 R-  0,96  -  2,15 



Інвестиції: практика та досвід № 17/201318

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

допомогою переміщення попереднього прогнозу в на�
прямку, що дало би кращі результати порівняно зі ста�
рим прогнозом [6, c. 220—221]. Базове рівняння має
такий вигляд:

F[t+1] = F[t] +  × [t] ,
де t — часовий період, F[t] — прогноз, зробле�

ний у момент часу t; F[t+1] відображає прогноз у ча�
совий період, що випливає безпосередньо за момен�
том часу t;  — константа згладжування; е[t] — по�
хибка, тобто розходження між прогнозом, зробленим
у момент часу t, і фактичними результатами спосте�
режень у момент часу t.

Таким чином, константа згладжування є величиною,
що самокоригується. Іншими словами, кожен новий про�
гноз являє собою суму попереднього прогнозу і попра�
вочного коефіцієнта, що і пересуває новий прогноз у
напрямку, що робить попередній результат точнішим.

Далі ми здійснюємо прогноз заощаджень (s) і інве�
стицій у цінні папери (qd) за рівняннями (2) і (4), викори�
стовуючи отримані прогнозовані значення незалежних
змінних (факторів впливу).

Прогноз попиту і пропозиції на ринку фінансових
інвестицій зображено на рисунку 1.

Відповідно до отриманого нами прогнозу, надалі
розрив між попитом і пропозицією на ринку фінансо�
вих інвестицій посилюватиметься, і заощадження
значно (приблизно вдвічі) перевищуватимуть інвес�
тиції у цінні папери. Виходячи з рівняння (4), найдієв�
ішим способом збільшення інвестицій у цінні папери
(qd) могло би стати збільшення обсягу депозитів (z5).
У разі суттєвого зростання обсягу депозитів в Україні
на 1% попит на фінансові інвестиції може зрости на
2,6%.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи особливості ринку фінансових інвес�

тицій в Україні та оцінюючи модель попиту та пропозиції
на ньому, можна сказати, що сьогодні невисока ак�
тивність на досліджуваному ринку зв'язана не тільки з
невеликою кількістю, але і відсутністю надійних і висо�
коліквідних цінних паперів. Оцінюючи ситуацію, що
склалася, стає очевидним, з одного боку, невиконання
такими емітентами своїх зобов'язань, наприклад випла�
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Рис. 1. Динаміка попиту і пропозиції на ринку фінансових активів і прогноз до 2020 року,
млн грн.

ти обіцяних дивідендів або термінів їх виплати, а з дру�
гого періодична гра на пониження курсової вартості,
скупка емітентом своїх паперів, іноді виплата дивідендів,
знову падіння курсу і далі по старому сценарію. Тор�
говці при роботі з паперами таких емітентів прагнуть
максимально скоротити час обороту і віддають перева�
гу роботі з невеликими пакетами з метою мінімізації
ризику. Отже, в цілому формування і розвиток ринку
цінних паперів України має однозначну спекулятивну
тенденцію, проте з виходом на нього акцій промисло�
вих підприємств він почне набувати інший вигляд і інші
пріоритети. Багато хто серед дилерів припинив роботу
із спекулятивними цінними паперами, а інвестиції в цінні
папери приватизованих підприємств використовуються
для участі в діяльності підприємств з подальшим мож�
ливим отриманням довгострокового прибутку від зрос�
тання курсової вартості.
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