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Власенко М. О. понятійні та сутнісні характеристики світового фінансового ринку
У статті розглянуто підходи до трактування поняття світового фінансового ринку вітчизняними та іноземними вченими, вивчено існуючі 
класифікаційні підходи та підходи до структуризації світового фінансового ринку. Виявлено такі основні ознаки структуризації, як: 1) підконт
рольність національним системам грошовокредитного регулювання; 2) строк реалізації та 3) вид фінансового інструменту (фінансового акти
ву). Надано вдосконалене трактування поняття фінансового інструменту та виявлено ознаки віднесення економічного явища до фінансового 
інструменту: 1) угода, цінний папір, або інша форма засвідчення договірних відносин; 2) обов’язкова наявність не менше ніж 2х сторін: виникнен
ня або збільшення активу в однієї сторони і пасиву – в іншої; 3) актив і пасив є фінансовими, а не товарними.
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Власенко М. А. Понятийные и сущностные характеристики  

мирового финансового рынка
В статье рассмотрены трактовки понятия мирового финансового 
рынка отечественными и иностранными учеными, изучены существу
ющие классификационные подходы и подходы к структуризации миро
вого финансового рынка. Выявлены такие основные признаки структу
ризации, как: 1) подконтрольность национальным системам денежно
кредитного регулирования; 2) срок реализации и 3) вид финансового ин
струмента (финансового актива). Предложена усовершенствованная 
трактовка понятия финансового инструмента и выявлены признаки 
отнесения экономического явления к финансовому инструменту:  
1) договор, ценная бумага либо другая форма закрепления договорных 
отношений; 2) обязательное наличие минимум 2х сторон: возникно
вение или увеличение актива – у одной стороны и пассива – у другой;  
3) актив и пассив являются финансовыми, а не товарными.
Ключевые слова: мировой финансовый рынок, структуризация и клас
сификация, финансовый инструмент, признаки отнесения.
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financial market
The article considers interpretations of the notion of the world financial 
market of domestic and foreign scientists, studies existing classification ap
proaches and approaches to structuring the world financial market. It reveals 
the following main features of structuring: 1) dependence on national sys
tems of monetary and credit regulation; 2) term of realisation and 3) type of 
a financial tool (financial asset). It offers an improved interpretation of the 
notion of a financial tool and reveals features of attribution of an economic 
phenomenon to a financial tool: 1) contract, security or any other form of 
fixation of contractual relations; 2) mandatory availability of minimum 2 par
ties: appearance or increase of an asset of one party and liability of the other 
party; 3) asset and liability are financial and not trade ones.
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Світовий фінансовий ринок являє собою складну 
внутрішньо структуровану систему. Формуван
ня світового фінансового ринку розпочалася 

приблизно в середині 60х років XX ст. із активізацією 
міжнародних потоків капіталу та конкуренції щодо його 
залучення, що сприяло зміцненню зв’язків, розширенню 
контактів між національними фінансовими ринками, їх 
динамічному розвитку і взаємозалежності, що обумов
лює актуальність дослідження розвитку світового фінан
сового ринку та його складових. Понятійні та сутнісні 
характеристики вивчалися багатьма вітчизняними та ро
сійськими дослідниками, серед яких В. В. Білоцерківець, 
Я. Белінська, А. О. Задоя, А. П. Кірєєв, Л. Красавіна,  
О. М. Мозговий, І. О. Рогач, Н. С. Рязанова, С. І. Юрій,  
В. М. Федосов, а також закордонні вчені, зокрема З. Боді, 
Ю. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн, А. Мертенс, М. Мертон,  
Р. Санджіоло, Ф. Фабоцці.

Метою статті є удосконалення понятійнокате
горіального апарату дослідження світового фінансового 
ринку. Досягнення поставленої мети є можливим через 
послідовне вирішення таких завдань: 1) розглянути по
гляди вітчизняних і закордонних вчених на трактування 
поняття та структуризацію світового фінансового рин
ку; 2) виявити ознаки віднесення економічного явища 
до фінансового інструменту.

Світовий фінансовий ринок історично походить 
від національних фінансових ринків, інтеграція яких 
розпочалася у 1960х рр. З початку 80х років XX ст., від
булася реструктуризація фінансового ринку під впливом 
процесів лібералізації, транснаціоналізації й глобалізації, 
у результаті чого зросла централізація і концентрація ка
піталу. Із середини 90х років XX ст. на модифікацію сві
тового фінансового ринку чинять вплив наростаючі про
цеси фінансової консолідації та розвитку інноваційних 
фінансових послуг, упровадження інформаційних тех
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нологій у банківській і фінансовій сферах, що дало знач
ний поштовх глобалізації фінансових ринків. Тенденція 
розвитку світового фінансового ринку початку ХХІ ст. 
визначається переорієнтацією з готівкових операцій 
на строкові, з реальних на фінансові, пошук уникнення 
проблем з оподаткуванням та державного регулювання у 
глобальному масштабі. Недивлячись на ризики, що зрос
тають, і схильність фінансових ринків до кризових явищ, 
що мають глобальний масштаб, світовий фінансовий 
ринок продовжує розвиватися. Потоки світового фінан
сового капіталу підсилюють конкуренцію між країнами, 
впливаючи, таким чином, на процес дерегулювання, фі
нансову інтеграцію, введення фінансовотехнологічних 
інновацій та створення нових фінансових інструментів. 
Існування світового фінансового ринку, який склався під 
впливом вищенаведених чинників, не піддається сумні
ву. На сьогоднішній день в науковій літературі сформу
льовано такі основні визначення поняття світового фі
нансового ринку (табл. 1).

Науковці визначають світовий фінансовий ринок, 
як: систему відносин [1; 7; 8; 9]; систему ринків [1; 2; 

7], механізм балансування попиту на капіталу [1; 3; 9], 
частину ринку позичкових капіталів [4; 5; 6], сукупність 
посередників [7; 9]. Таким чином, більшість авторів роз
глядають світовий фінансовий ринок з функціонального 
та інституціонального поглядів.

У сучасній світовій практиці не існує єдиного мето
ду структуризації світового фінансового ринку. В умовах 
постійного розвитку світового фінансового ринку, його 
трансформації, урізноманітнення фінансових інструмен
тів та інститутів поділ на категорії все частіше носить 
абстрактний характер.

Вивчивши існуючі класифікаційні підходи, ми ді
йшли висновку про існування основних ознак структу
ризації світового фінансового ринку: 1) ознака підконт
рольності національним системам грошовокредитного 
регулювання; 2) ознака строку реалізації та 3) ознака 
виду фінансового інструменту (фінансового активу).

За ознакою підконтрольності національним сис-
темам грошово-кредитного регулювання виділяють 
національний фінансовий ринок і міжнародний фінан
совий ринок. У даному випадку під національним фінан
совим ринком розуміють:

таблиця 1

Визначення поняття світового фінансового ринку

Автор(-и) трактування

О. І. Рогач [1]

– це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінан-
сових потоків

– це складне переплетіння, взаємозалежність, інтеграція національних та міжнародних ринків, що 
забезпечує перелив грошово-кредитних ресурсів між країнами, регіонами, галузями та окремими 
суб'єктами бізнесу

– це глобальний механізм, що забезпечує балансування світового попиту і пропозиції на капітал

В. В. Білоцерківець [2]

– це організаційний механізм міждержавного руху та перерозподілу капіталів, придатних для ви-
користання за межами свого утворення та походження, на міграцію яких впливає ринковий попит 
та пропозиція, а також регулюючі дії держав та міжнародних валютно-фінансових центрів

– глобальна цілісна система національних і регіональних фінансових ринків, що включає сукуп-
ність ринкових форм торгівлі фінансовими активами та об'єднана уніфікацією операцій, спільними 
умовами функціонування й закономірностями еволюції

Н. С. Рязанова [3] – це механізм купівлі-продажу фінансових активів і відповідного задоволення попиту та пропозиції 
суб'єктів міжнародних економічних відносин на грошовий капітал

В. Є. Сахаров та ін. [4]

– це частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється емісія, купівля та продаж цінних паперів, 
у тому числі в євровалютах. Він включає ринок єврооблігацій, євроакцій, євровекселів та нових 
фінансових інструментів (фінансових деривативів, свопів, строкових контрактів за фінансовими 
інструментами, опціонів тощо).

О. П. Кіреєв [5] – частина світового ринку позикового капіталу, сукупність попиту та пропозиції на капітал креди-
торів та позичальників різних країн 

Л. М. Красавіна [6] – це частина ринку позикових капіталів, де переважно здійснюється емісія, купівля-продаж цінних 
паперів, у тому числі у євровалютах 

О. М. Мозговий [7]

– це ринок, який об’єднує національні фінансові ринки країн та міжнародний фінансовий ринок, 
що різняться умовами емісії та механізму обігу фінансових активів 

– це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал і яка забез - 
пе чує акумуляцію та перерозподіл світових фінансових потоків, створюючи умови для безперерв-
ності та рентабельності виробництва

– це сукупність банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж, через які 
здійснюється рух світових фінансових потоків та які є посередниками перерозподілу фінансових 
активів між кредиторами і позичальниками, продавцями та покупцями фінансових ресурсів

В. В. Поляков,  
Р. К. Щенин [8]

– це система взаємодії продавців і покупців в процесі купівлі-продажу відповідних фінансових 
інструментів на основі спеціалізованих форм контрактів на фінансові активи за визначеними пра-
вилами
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 сукупність позикових операцій резидентів, під
порядкованих національному законодавству,  
у національній валюті на території країни її по
ходження;

 запозичення резидентів в іноземній валюті;
 запозичення нерезидентів в національній або 

іноземній валюті в межах національної системи 
регулювання.

У всіх вищенаведених випадках банкрезидент 
бере участь в операціях.

За строком реалізації майнових прав (боргових 
зобов'язань) розрізняють ринок грошей (з періодом обі
гу до одного року) і ринок капіталів (з періодом обігу 
більше 1 року).

Підходи до класифікації фінансових ринків дуже 
щільно пов’язані з різноманітністю фінансових інстру
ментів, напрацьованих світовою практикою. В одній з 
попередніх публікацій ми вже розглядали трактування 
поняття фінансового інструменту українськими вчени
ми [10]. У табл. 2 розглянемо погляди іноземних учених 
на трактування поняття фінансового інструменту.

ми, що формалізують договірні відносини, у результаті 
яких, з одного боку, виникає (збільшується) фінансовий 
актив, а в іншого – фінансові зобов’язання або пайові 
інструменти, пов’язані з капіталом [10].

З наведеного нами визначення можна виокремити 
ознаки, за якими стає можливим віднесення економіч
ного явища до поняття фінансового інструменту:

1. Це угода, цінний папір, або інша форма засвід
чення договірних відносин на фінансовому ринку.

2. Обов’язкова наявність не менше ніж 2х сторін 
(виникнення або збільшення) активу в однієї сторони, 
та пасиву – в іншої.

3. Актив і пасив, що виникають або збільшують
ся, є саме фінансовими, а не товарними.

Із запропонованого нами визначення поняття та 
наведених ознак віднесення до категорії фінансових 
інструментів виходить, що операція повинна мати фор
му договору (контракту). Тому виникає необхідність 
допов нити класифікацію фінансових інструментів та
кою категорією: «за формою, в якій існують фінансові 
інструменти:

таблиця 2

підходи іноземних авторів до визначення поняття «фінансовий інструмент»

Автор(-и) Визначення поняття «фінансові інструменти»

Посібник з грошово-кредитної  
та фінансової статистики МВФ

Включають в себе широкий спектр фінансових контрактів, що укладаються між 
інституціональними одиницями. Класифікуються як фінансові активи, які являють со-
бою фінансові вимоги, що мають доведену вартість (наприклад, готівка, депозити  
та цінні папери), та інші фінансові інструменти, які є умовними [11, с. 26] 

А. Мертенс Певним чином оформлені зобов’язання повернення коштів з виплатою інвесторам 
доходу на вкладені кошти [12, с. 43]

Директива ЄС «Про ринки фінансових 
інструментів» № 2004/39/ЕС

Актив або свідоцтво права власності на актив, або договірна угода між сторонами  
на отримання або надання іншого фінансового інструменту [13, с. 78].

МСФЗ (МСБО) 32, 39
Договірні відносини двох юридичних (фізичних) осіб, в результаті яких в одного 
виникає фінансовий актив, а в іншого – фінансові зобов’язання або пайові інстру-
менти, пов’язані з капіталом [14]

FAS–107

Готівка, частка у статутному капіталі іншої організації (наприклад, проста акція) або 
контракт, за яким передаються зобов’язання та відповідні права вимоги передачі 
(або обміну) фінансового(вих) інструменту(тів). Це право може бути таким, що зале-
жить від обставин (наприклад, опціон), або безумовне (наприклад, позика).  
У кін цевому підсумку фінансовий інструмент має бути конвертованим у готівку  
та не включає в себе постачання товару або надання послуги [15, с. 7]

Ф. Фабоцци, З. Боді і Р. Мертон,  
Ю. Брігхем і Л. Гапенськи, Дж. К. Ван 
Хорн і Дж.М. Вахович та ін.

Не виокремлюють, але фактично ототожнюють із поняттям «цінні папери» або ро-
блять посилання на міжнародні стандарти фінансової звітності IAS 32 та IAS 39 (IFRS 9), 
а також FAS-107 [16; 17; 18; 19]

Серед іноземних дослідників також немає єдино
го погляду на трактування поняття фінансового інстру
менту, роблячи наголос на тому, що фінансовий інстру
мент – це: фінансовий актив [11; 13; 15], зобов’язання 
[12]. Але більшість закордонних авторів зазвичай не на
водять власного визначення «фінансового інструменту» 
у своїх роботах, а лише його використовують як таке, що 
є широко відомим завдяки існуванню загальновизнаних 
Міжнародних стандартів.

Враховуючи погляди вітчизняних та іноземних 
вчених, нами запропоновано узагальнене та уточнене 
поняття фінансового інструменту як цінного паперу або 
угоди між двома юридичними або фізичними особа

 у вигляді цінних паперів, які знаходяться в обі
гу на біржовому або позабіржовому ринку;

 у вигляді контрактів (тобто у не стандартизо
ваному вигляді), які не знаходяться в обігу (на
приклад, угода про банківський кредит, лізин
гова угода і т. п.)».

Розглянувши поняття фінансових інструментів у 
більш широкому значенні, аніж цінні папери, узагаль
нимо поглядів фахівців та систематизуємо фінансові ін
струменти за класифікаційними категоріями (табл. 3).

У результаті розгляду основних понять структури 
світового фінансового ринку та фінансових інструмен
тів і вивчивши погляди вищезгаданих учених, нами було 
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розроблено схему, що відображає структуру світового 
фінансового ринку за критерієм фінансових інструмен
тів (рис. 1).

На рис. 1 відображені всі три ознаки поділу світово
го фінансового ринку: 1) за підконтрольністю національ
ним системам грошовокредитного регулювання (на на
ціональні та міжнародні фінансові ринки); 2) за строком 
реалізації (враховано короткострокові та довгострокові 
фінансові інструменти), а також 3) за основ ними видами 
фінансових інструментів (фінансових активів).

більшість авторів розглядають світовий фінансовий ри
нок з функціонального та інституціонального поглядів.  
У результаті вивчення існуючих класифікаційних під
ходів, зроблено висновок, що світовий фінансовий ри
нок має такі основні ознаки структуризації, як: 1) озна
ка підконтрольності національним системам грошово
кредитного регулювання, 2) ознака строку реалізації та  
3) ознака виду фінансового інструменту (фінансового ак
тиву), які було відображено нами у класифікаційній схемі.

У результаті дослідження вітчизняних та інозем
них джерел нами було запропоновано уточнене поняття 

таблиця 3

Узагальнена класифікація фінансових інструментів (ФІ) [за 20; 21; 22; 23]

Категорія Ознаки

За видами та сегментами 
фінансових ринків

Інструменти ринку позичкових капіталів

Інструменти ринку цінних паперів (або фондового ринку)

Інструменти валютного ринку

Інструменти страхового ринку

Інструменти ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

Інструменти ринку нерухомості

За термінами обігу
Короткострокові (з періодом обігу до одного року)

Довгострокові (з періодом обігу більше одного року) 

За гарантованістю рівня дохідності

ФІ з фіксованим доходом (ФІ з гарантованим рівнем дохідності незалежно від кон’юнк-
турних коливань ставки позикового проценту на фінансовому ринку)

ФІ з невизначеним доходом (ФІ, рівень дохідності яких може змінюватися залежно від 
фінансового стану емітента або у зв’язку зі зміною кон’юнктури фінансового ринку)

За рівнем ризику

Безризикові ФІ (зазвичай до них належать державні короткострокові цінні папери, 
короткострокові депозитні сертифікати найнадійніших банків тощо) 

ФІ з низьким рівнем ризику (група ФІ, рівень ризику за якими приблизно рівний серед-
ньоринковому)

ФІ з високим рівнем ризику (група ФІ, рівень ризику за якими суттєво перевищує 
серед ньоринковий 

ФІ з дуже високим рівнем ризику («спекулятивні») 

Облігації з високим рівнем відсотка, емітовані підприємством з кризовим фінансовим 
становищем; опціонні та ф’ючерсні контракти тощо 

Залежно від пріоритетної 
значимості

Первинні ФІ – цінні папери, які випускають в обіг первинні емітенти (акції, облігації, 
чеки, векселі і т. п.)

Вторинні ФІ або деривативи – цінні папери, що підтверджують право або зобов’язання 
їх власника купити або продати первинні цінні папери, які обертаються, валюту, товари 
або нематеріальні активи на попередньо визначених умовах у майбутньому 

За формою, в якій існують ФІ * У вигляді цінних паперів, які знаходяться в обігу на біржовому або позабіржовому ринку

* Категорія, запропонована автором.

Фінансові інструменти знаходяться в обігу як на 
міжнародних ринках, так і на національних фінансових 
ринках, які також є структурною одиницею світового 
фінансового ринку та історично сформувалися перши
ми. Але тенденції щодо використання різних видів фі
нансових інструментів у різних країнах, особливості їх 
впровадження та обігу, надання переваги певним їх ви
дам залежить від особливостей розвитку економік країн 
і, зокрема, їхніх фінансових ринків.

ВИСНОВКИ
Дослідивши погляди вчених на трактування по

няття світового фінансового ринку, було виявлено, що 

фінансового інструменту як цінного паперу або угоди 
між двома юридичними або фізичними особами, що 
формалізують договірні відносини, у результаті яких,  
з одного боку, виникає (збільшується) фінансовий ак
тив, а в іншого – фінансові зобов’язання або пайові ін
струменти, пов’язані з капіталом. Це дає можливість ви
явити ознаки віднесення економічного явища до фінан
сового інструменту: 1) це угода, цінний папір, або інша 
форма засвідчення договірних відносин на фінансовому 
ринку; 2) обов’язкова наявність не менше ніж 2х сторін: 
(виникнення або збільшення) активу в однієї сторони, 
та пасиву – в іншої; 3) актив та пасив, що виникають або 
збільшуються, є саме фінансовими, а не товарними.     
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Рис. 1. Структура світового фінансового ринку за критерієм фінансових інструментів
* Розроблено автором.
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