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У статті розглянуто питання впливу процесу глобалізації на український ринок акцій. Досліджено основні тенде-

нції глобалізації світового ринку акцій. Охарактеризовано основні елементи функціонування ринків акцій провідних 
країн світу. Виокремлено основні чинники, які впливають на рівень розвитку національних ринків акцій. Визначено 
низку проблем, які деформують та стримують підвищення ролі ринку акцій України в процесі розподілу капіталу. 
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Сьогодні кількісні та якісні параметри для української 
економіки диктує глобалізація економічного розвитку всіх 
сторін сучасної господарської діяльності. Реформування 
економіки з метою подолання наслідків економічної кри-
зи та відповідність її світовим стандартам потребує ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизня-
них і закордонних інвесторів, становлення та ефективно-
го розвитку національного фондового ринку. 

Одним з основних джерел залучення коштів для ко-
рпорацій у світовій економіці є ринок акцій. Проведення 
процедур для залучення ресурсів на фондовому ринку 
– розміщення цінних паперів, зокрема, акцій – процес 
дорогий і тривалий, а його успішність безпосередньо 
залежить від стану фондового ринку. У зв'язку з цим, на 
особливу увагу заслуговує дослідження сучасних тен-
денцій розвитку фондового ринку. Адже, нові інформа-
ційні технології електронної торгівлі на світових фондо-
вих ринках в умовах глобалізації привели до перегляду 
ряду моделей їх функціонування. Технології і концепції, 
що бурхливо розвиваються з 90-х років XX століття, 
дозволили подолати обмеження, пов'язані з розташу-
ванням і розміром торгового майданчика, кількістю уча-
сників, забути про географічні та часові межі. 

Дослідженням питання функціонування ринку акцій 
в умовах глобалізації займаються такі вітчизняні вчені 
як: Л.М. Алексеєнко, В.Л. Андрущенко, В.Д. Базилевич, 
І.О.Бланк, І.В. Бураковський, О.Д. Василик, В.В. Вітлін-
ський, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Г.М. Калач,  
В.В. Корнєєв, В.І. Кравець, Л.Л. Кістерський, А.І. Крєді-
сов, Т.П. Куриленко, Д.Г. Лук'яненко, О.В. Любкіна,  
І.О. Лютий, О.М. Мозговий, А.М. Мороз, С.В. Науменко-
ва, В.М. Опарін, Ю.Є. Петруня, Л.О. Примітка, О.І. Ро-
гач, В.О. Романишин, М.І. Савлук, В.М. Федосов,  
В.М. Шелудько та інші. Серед російських вчених, слід 
відзначити Я.М. Міркіна та Б.Б. Рубцова, які вивчали як 
основні закономірності розвитку світових фондових ри-
нків вцілому, так і окремих національних ринків. 

Метою статті є обґрунтування об'єктивної необхід-
ності дослідження процесу впливу глобалізації на укра-
їнський ринок акцій. 

Не зважаючи на значні темпи глобалізації ринків, 
національні особливості кожної країни продовжують 
впливати на розвиток фондових ринків. Етика, мораль і 
принципи взаємовідносин бізнесу з інвестиційним спів-
товариством формально не у всіх країнах однакові і те, 
що прийнято, наприклад, на японському ринку акцій, 
вважається поганим тоном на ринку акцій США.  

Провідна роль в процесі глобалізації на ринку акцій 
належить фондовим біржам, яких в світі функціонує 
майже 300. У Великобританії нараховується 22 фондові 
біржі (в Лондоні, Глазго, Бірмінгемі, Ліверпулі тощо). Ло-
ндонська фондова біржа є одним з найбільших світових 
фінансових центрів в Європі. Більше половини обороту 
цінних паперів на ній є іноземного походження. У Франції 
діє 8 фондових бірж (Париж, Ліон, Марсель, Лілль, Нан-
си, Бордо, Нант, Тулуза), де найбільша Паризька фондо-
ва біржа. У Німеччині – 7 фондових бірж (Франкфурт-на-

Майні, Дюсельдорф, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Бре-
мен, Ганновер), найбільша – у Франкфурті-на-Майні. 

Головною міжнародною організацією світового меха-
нізму фондових бірж є Міжнародна федерація бірж 
(WFE), до складу якої станом на березень 2013 р. входи-
ло 57 бірж-членів: Нью-Йоркська, Лондонська, Німецька, 
Токійська, Московська та ін. Слід зазначити, що сьогодні 
розвиток бірж-членів WFE відображає сучасні дійсні тен-
денції розвитку світу. Членство в міжнародній федерації 
бірж засновується на таких головних критеріях як [1]:  

– претендент на членство повинен мати важливий 
вплив на національну економіку; 

– кожен член WFE повинен мати ліцензію фондової 
біржі, а також регулюватися з боку держави; 

– член WFE повинен забезпечувати залучення капі-
талу та управління ризиками; 

– членство в WFE означає дотримання принципу 
соціальної відповідальності; 

– учасник WFE повинен виконувати правила членс-
тва та вносити плату за участь. 

На жаль, через невідповідність критеріям членства 
жодна з українських бірж не поповнила склад Міжнаро-
дної федерації бірж. 

Не враховуючи позитивні чинники розвитку фондових 
ринків Центральної Європи, зазначається тенденція 
зменшення їх корисності (стосовно малих фондових бірж 
Європи). Свідченням даного явища є об'єднання фондо-
вих бірж Парижа, Брюсселя і Амстердама, португальсь-
ких бірж (з тісним партнерством Варшавської фондової 
біржі) у єдину Euronext. Deutsche Borse співпрацює з ма-
лими біржами Дубліна й Відня (в якості швидкої комп'ю-
терної обробки цифрових даних), що в майбутньому мо-
же призвести до їх об'єднання. Хельсінкська фондова 
біржа поглинула Талліннську фондову біржу, що є пер-
шим поглинанням в Європі. Експертні оцінки щодо бірж 
ЄС прогнозують зникнення угорських і польських фондо-
вих бірж, їм як і авіакомпаніям, доведеться створювати 
альянси задля збереження ліквідності [2, с. 191-198]. 

Характерною ознакою сучасного розвитку світових 
економічних зв'язків виступає посилення впливу фінан-
сової глобалізації на національні економіки, що проявля-
ється в їх взаємозалежності. Відображенням цих проце-
сів є лібералізація ринків, конкуренція за доступ до капі-
талу, розвиток інформаційних технологій, стандартизація 
фінансових інструментів та вільний рух капіталу. 

Таким чином, основними тенденціями глобалізації 
світового фондового ринку і ринку акцій, зокрема є [3, 
с. 303-304]: 

– поглиблення консолідації та інтеграції у світовий 
простір (об'єднаня фондових бірж, міждержавні пе-
реміщення капіталу, застосування міжнародних пра-
вових актів); 

– підвищення рівня організованості фондового ринку 
та посилення державного контролю (функціонування 
світового фондового ринку на основі єдиних правил і 
процедур); 
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– посилення ролі комерційних банків на фондовому 
ринку як інституціональних інвесторів та посередників у 
розміщенні цінних паперів; 

– посилення вимог до розкриття інформації емітен-
тами та прозорості ринку; 

– комп'ютеризація ринку цінних паперів (перетво-
рення фондових бірж на комп'ютеризовані центри, які 
мають засоби оперативного зв'язку з усім світом); 

– подальша cек'юритизація (тенденція переходу 
грошових коштів у цінні папери, тобто емісія підприємс-
твами, банками та іншими інституціями цінних паперів, 
забезпечених активами); 

 – посилення фінансової нестабільності на міжнаро-
дних ринках цінних паперів, спричиненої високим сту-
пенем інтегрованості національних фінансових ринків, 
що збільшує ймовірність поширення несприятливих 
змін з однієї економіки на інші. 

Міжнародна централізація фондового ринку пов'я-
зана з формуванням єдиного світового економічного 
простору, що приводить до безперешкодного та швид-
кого руху капіталу та цінних паперів з однієї країни до 
іншої, до процесу централізації ринку цінних паперів у 
міжнародному просторі, коли створюються та набува-

ють поширення різноманітні міжнародні фондові торгові 
системи. Ці процеси приводять до поширення акціоне-
рної власності у національних економіках, встановлен-
ня жорсткої міжнародної конкуренції на національних 
ринках капіталу та зниженню деструктивних спекуляти-
вних сил у міжнародному ринковому просторі [4, с. 8]. 

Отже, вплив глобалізації на фондові ринки світу є 
неминучим для будь-якої країни в т. ч. і для України, 
оскільки цей процес пов'язаний із рухом світових грошо-
вих потоків без яких жодна країна не в змозі обійтися, так 
як це є основою їх економічного розвитку. Глобалізація 
фондових ринків полягає в посиленні їхньої ролі в про-
цесі руху фінансових ресурсів між країнами, що супрово-
джується зростанням міжнародної мережі фінансових 
організацій та виникненням якісних змін в їхній структурі 
управління та філософії менеджменту [5, с. 195]. 

Глобалізація потужно вплинула на розвиток націо-
нальних ринків акцій країн Європи таких як: Великобри-
танія, Італія, Франція, Німеччина, а також дала поштовх 
для більш динамічного розвитку фінансового сектору 
США, Канади та Японії. Головні елементи ринків акцій 
цих країн відображено в Таблиці 1. 

 
Таблиця  1. Основні характеристики найбільших національних ринків акцій світу*  

№ 
п/п 

Назва 
країни 

Законодавча база 
регулювання 
ринку акцій 

Види акцій, які 
обертаються 
на ринку 

Основні фондові біржі, 
фондові індекси 

Організація торгівлі 
акціями 

Оподаткування 
операцій з акціями 

1.  
Сполучені 
Штати 
Америки 

Основні законо-
давчі акти: Закон 
"Про фондові 
біржі" 1934 р. 
(Securities 
Exchange Act of 
1934), Закон 
Мелоні (Maloney 
Act). 

Прості 
(common, ordi-
nary stocks) і 
привілейовані 
акції (preferred 
stocks). 

Провідні місця в торгівлі 
акціями займають Нью-
Йоркська фондова біржа 
(New York Stock Exchange, 
NYSE), NASDAQ (National 
Association of Securities 
Dealers Automated Quotations), 
а також Бостонська 
(Boston Stock Exchange), 
Чиказька (Chicago Stock 
Exchange), Національна 
фондові біржі (National 
Stock Exchange). Найвідо-
міші фондові індекси: Dow-
Jones (Dow Jones Industrial 
Average), транспортний 
індекс Dow-Jones комуналь-
ний індекс і загальний індекс 
Dow-Jones, фондові індекси 
Standard& Poor's – S&P 100 і 
S&P 500, Russell 3000. 

Основу торгового механі-
зму біржі NYSE складає 
принцип просування нака-
зів (order-driven system). 
Торгівля здійснюється у 
формі безперервного 
подвійного аукціону, тобто 
заявки на купівлю і продаж 
надходять на біржу по-
стійно. На відміну від 
NYSE, NASDAQ – це ди-
лерський ринок, в основу 
якого покладено принцип 
просування котировок 
(quotedriven system). Торги 
проходять в чотирьох 
торгових залах біржі 
(Trading Floor) з 9:30 до 
16:00. 

Доходи по акціям, 
емітентами яких є 
резиденти США, 
оподатковуються у 
джерела виплати за 
ставкою 30 %. 

2. Канада 

Головні нормати-
вно-правові акти: 
Закон "Про банки" 
(Bank Act, 1991), 
Закон "Про трас-
тові компанії і 
взаємні фонди 
(Trust and Loan 
Companies Act, 
1991), Закон "Про 
страхові компанії 
(Insurance 
Companies Act, 
1991), норматив-
но-правові акти, 
прийняті урядами 
провінцій, напри-
клад, Закон "Про 
цінні папери 
провінції Онтаріо 
(Securities Act 
(Ontario), Закон 
"Про цінні папери 
провінції Квебек" 
(Securities Act 
(Quebec). 

Акціонерний 
капітал канадсь-
ких компаній 
розподіляється 
між трьома 
видами акцій: 
прості (common 
shares), приві-
лейовані 
(preferred shares) 
і акції з обме-
женнями 
(restricted 
shares). Умови 
випуску акцій з 
обмеженням 
можуть значно 
відрізнятися у 
різних компаній, 
але, як правило, 
такі акції є не 
голосуючими 
або надають 
своїм власникам 
обмежені права 
голосу (напри-
клад, 1 акція – 
1/100 голосу). 

Найбільшою фондовою 
біржею є Торонтська 
(Toronto Stock Exchange). 
Фондові індекси канадсь-
кого ринку акцій представ-
лені сімейством індексів 
S&P/Toronto Stock 
Exchange Indices 
(S&P/TSX). Базовими є 
індекси S&P/TSX 
Composite Index і S&P/TSX 
60 Index, S&P/TSX 
SmallCap Index. 

Торгівля здійснюється в 
режимі безперервного 
подвійного аукціону з 9.30 
до 16.00.На Toronto Stock 
Exchange існує додаткова 
торгова сесія (extended 
trading session) тривалістю 
з 16:15 до 17:00, в межах 
якої акції продаються і 
купуються за ціною за-
криття.  

Доходи по акціям, 
емітентами яких є 
резиден ти Канади, 
оподатковуються у 
джерела виплат за 
ставкою 25 %.  
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Закінчення табл. 1 
 

№ 
п/п 

Назва 
країни 

Законодавча база 
регулювання 
ринку акцій 

Види акцій, які 
обертаються 
на ринку 

Основні фондові біржі, 
фондові індекси 

Організація торгівлі 
акціями 

Оподаткування 
операцій з акціями 

3.  Японія 

Закон "Про фі-
нансові інстру-
менти і фондові 
біржі" (Financial 
Instruments and 
Exchange Law, 
2006). 

Акіонерний 
капітал компа-
нії поділено на 
прості та при-
вілейовані 
акції.  

Найбільша із фондових 
бірж Японії – Токійська 
фондова біржа (Tokyo 
Stock Exchange, TSE). 
Статус фондової біржи 
отримала позабіржова 
торгова система JASDAQ 
(Japan Securities Dealers 
Association Quotations). 
Фондові індекси японского 
ринку акцій представлені 
двома основними групами 
– TOPIX і Nikkei. Основний 
індекс TOPIX (Tokyo Stock 
Price Index). Найбільш 
відомий фондовий індекс 
Японії – Nikkei 225. 

Торгівля на TSE є повніс-
тю електронною. Токійська 
фондова біржа – це аукці-
онний ринок (ринок просу-
вання наказів – order-
driven market) в чистому 
вигляді. Торгівля прово-
диться в межах двох тор-
гових сесій: ранньої 
(morning session) триваліс-
тю з 09:00 до 11:00 і ден-
ної (afternoon session) 
тривалістюз 12:30 до 
15:00. На біржі JASDAQ 
торгівля акціями також 
здійснюється в аукціонно-
му режимі. 

Доходи по акціям, 
емітентами яких є 
резиден ти Японії, 
оподатковуються у 
джерела виплат за 
ставкою 20 %.  

 
* Джерело: складено автором за даними [6, с. 5-90]  
 
Проаналізувавши останні тенденції світових фондо-

вих ринків, можна виявити основні чинники, які вплива-
ють на рівень розвитку національних ринків акцій. Се-
ред таких чинників можна виділити наступні:  

1) Тип економічного та політичного устрою країни; 
2) Особливості національного законодавства; 
3) Структура власності;  
4) Рівень економічного розвитку;  
5) Залежність від капіталу іноземних інвесторів ; 
6) Фінансова глибина економіки (насиченість націо-

нальної економіки фінансовими ресурсами). 
Всі перелічені чинники зумовлюють нерівномірність 

розвитку фондових ринків світу. Безумовно, перше міс-
це посідає рівень економічного розвитку, фінансова 
глибина економіки, однак і інші чинники мають високе 
значення, що ми і спостерігаємо на прикладі Японії. 
Так, незважаючи на високий рівень розвитку економіки 
цієї країни, спеціалізацію на фінансуванні інновацій, 
фінансові потоки фондового ринку є значно меншими 
порівняно з банківським сектором [7, с. 63]. 

Отже, порівняно з ринками акцій найбільш розвину-
тих країн, національний ринок акцій перебуває на стадії 
початкового розвитку, що пояснює його низьку ліквідність 
і конкурентоспроможність. Концепція функціонування та 
розвитку фондового ринку України, визначає, що метою 
функціонування даного ринку є сприяння обігу та раціо-
нальному розміщенню фінансових ресурсів, що дає мо-
жливість самостійно оцінювати ефективність управління 
підприємством, а також створення умов для добросовіс-
ної конкуренції та обмеження монополізму. 

Сьогодні дедалі більше інвесторів віддають перева-
гу розміщенню своїх коштів на фондовому ринку, який, 
незважаючи на періодичні коливання, в останні роки 
впевнено зростає. Але далеко не кожен потенційний 
суб'єкт ринку має можливість здійснювати інвестування 
у цінні папери. Причиною цього є ряд явищ: від непоін-
формованості та браку знань потенційного споживача 
послуг фондового ринку, до негативних явищ як на са-
мому ринку, так і в економіці країни загалом. Слід наго-
лосити на тому, що в Україні досі існує низка невиріше-
них проблем у фінансовому секторі, які деформують та 
стримують підвищення ролі ринку акцій України в про-
цесі розподілу капіталу. Це, по-перше, відсутність вза-
ємодії фондового ринку з реальним сектором економі-
ки, по-друге, домінування первинного сектору фондово-

го ринку над вторинним, по-третє, вузька номенклатура 
цінних паперів на фондовому ринку, по-четверте, не-
структурована інфраструктура організаторів торгівлі на 
фондовому ринку, по-п'яте, недокапіталізованість фон-
дового ринку, по-шосте, асиметричність та непрозорість 
інформації для інвесторів на фондовому ринку. І наре-
шті, головна проблема – криза системи корпоративного 
управління. На фондовому ринку України продовжують 
домінувати процеси концентрації та схильності контро-
люючих акціонерів до укрупнення належних їм пакетів, 
що свідчить про низький рівень корпоративного управ-
ління та захист прав дрібних акціонерів. А низький рі-
вень корпоративного управління відповідно впливає на 
стан національного фондового ринку [8, с. 41]. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що Укра-
їна, будучи учасником міжнародних економічних відно-
син, приймає участь у процесах інтеграції та глобалізації, 
що має безпосередній вплив на розвиток національного 
фондового ринку в цілому, і ринку акцій, зокрема. Тому, 
оцінка ступеня залученості фондового ринку України у 
світовий ринок капіталів допоможе максимально викори-
стовувати всі позитивні наслідки і знизити вплив неспри-
ятливих факторів на вітчизняну економіку. 
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МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  

 
Стаття присвячена питанням розробки маркетингової стратегії страхової компанії з використанням основних 

засобів математичного моделювання структури. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнта "ймовірність при-
дбання страхового полісу", який акумулює вплив чинників, пов'язаних із особливістю надання страхових послуг та 
фінансовою діяльністю страхової компанії. 

Ключові слова: страхова компанія, маркетинг, стратегія, теорія графів, імітаційне моделювання. 
 

Постановка проблеми. В умовах посилення відкри-
тості української економіки все більшої актуальності на-
бувають питання конкурентоспроможності українських 
страхових компаній. Страхові компанії, в сучасних умо-
вах ринку, самостійно будують свою фінансово-
економічну політику і концепцію розвитку, розробляють і 
пропонують на ринку нові страхові продукти, встановлю-
ють і регулюють ціни на страхові послуги, проводять 
операції із тимчасово вільними коштами на фінансовому 
ринку, розраховуються з клієнтами по виплатах страхо-
вих сум і відшкодувань, з бюджетом і позабюджетними 
фондами, з партнерами із співстрахування і перестраху-
вання, розробляють внутрішні фінансові механізми, що 
сприяють підвищенню результативності роботи компанії.  

У результаті комплексного аналізу діяльності стра-
хових компаній України виявлено проблеми, з якими 
стикаються страховики у повсякденній практиці: еконо-
мічна та політична нестабільність, низький рівень дохо-
дів населення, недосконалість законодавства. Ці недо-
ліки страховики самостійно, без відповідної державної 
підтримки, подолати не можуть. Іншу групу недоліків 
становлять ті, які безпосередньо залежать від якості 
менеджменту страховиків: тарифна політика, управлін-
ня витратами, вузьконаправлений страховий портфель, 
неефективна фінансово-інвестиційна політика, низька 
капіталізованість. 

Розвиток страхової компанії залежать від правильно 
побудованої стратегії страховика. Стратегія страховика 
є цілеспрямованою політикою діяльності на ринку по 
забезпеченню максимального рівня рентабельності 
операцій страховика через виявлення і формування 
попиту на страхові послуги з боку потенційних і діючих 
страхувальників і його задоволення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування стратегії компанії досліджували як зарубі-
жні вчені, такі як Дж. Куін, Ф. Котлер, А. Чандлер,  
Д. Хасі, І. Ансофф, Г. Мінзберг, Бр. Альстренд, Дж. Ле-
мпел, Н.П. Ніколенко, М. Портер та ін., так і вітчизняні 
автори: В.Д. Базилевич, І.Л. Морозова, О.Ю. Шматко, 

В.М. Немцов, Л.Є Довгань, Л.І. Рейтман, Т.А. Ротов, 
А.С. Руденко, Б.Ю. Сербіновский, С.С. Осадець та ін. 
Позиції авторів щодо формування стратегії у сфері 
страхування дуже різняться. Більшість зосереджують 
свою увагу на теорії та практиці здійснення окремих 
видів страхування, дослідженні стратегії з точки зору 
фінансової діяльності та формуванні страхових фондів.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
В ході проведеного дослідження зроблено висновок, що 
стратегія управління страховою компанією в сучасних 
ринкових умовах пов'язана з бізнес-процесним підхо-
дом. Ефективність бізнес-процесів впливає на якість і 
сервіс компанії, визначає цінність її пропозицій, від чого 
безпосередньо залежить кількість привернутих клієнтів 
і кінцевий фінансовий результат. Слід відзначити, що 
вибір ключових процесів повинен здійснюватися не 
тільки з позиції поточної ефективності, але і з погляду 
майбутніх можливостей для її підвищення.  

У зв'язку з цим, розробка імітаційної моделі для 
управління бізнес-процесами та побудови маркетинго-
вої стратегії страхової компанії на базі сучасних техно-
логій комп'ютерного моделювання є актуальною про-
блемою, яка й обумовила вибір теми дослідження, його 
мету та завдання. 

Мета статті є формування маркетингової стратегії 
страхової компанії на базі розробленого комплексу імі-
таційних моделей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Слово 
"стратегія" вже давно завоювало популярність серед 
вчених та практикуючих менеджерів. Існує значна кіль-
кість визначень поняття "стратегія". Але, на сьогодні не 
має єдиного визначення терміну "стратегія". На нашу 
думку, головне завдання компанії створити для себе 
унікальну позицію, яка б виділяла її в очах споживачів 
серед всіх конкурентів. 

Формування стратегії страхової компанії можна 
представити як послідовність наступних кроків: 

 аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ; 
 визначення цілей компанії; 
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