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ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ>ПРОДАЖУ

Анотація. У статті проведено аналіз існуючих теоретичних підходів до визначення змістової суті та
функціональних особливостей фінансового ринку в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки із за^
значенням авторської позиції щодо трактування понять «ринок» та «фінансовий ринок».
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Summary. In the article the analysis of the existent theoretical going is conducted near determination of semantic
essence and functional features of financial market in the modern terms of development of domestic economy with
pointing of author position in relation to interpretation of concepts «market» and «financial market».
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток еко�
номіки держав світу неможливо уявити без
внутрішніх та зовнішніх ринкових відносин. Саме
ринкові відносини, як обмінні процеси, в умовах
товарно�грошових відносин є відобразником та
стимулятором економічних досягнень країни у
різних сферах економіки. Відобразником гнучкості
фінансової системи та її мобільності щодо змін в
економічному та політичному становищі країни
виступають розподільчо�перерозподільчі відноси�
ни між підприємницькими структурами щодо
мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та
їх використання, які відбуваються на фінансово�
му ринку. Саме на фінансовому ринку відбуваєть�
ся перелив коштів, при якому вони переміщують�
ся від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потре�
бує інвестицій. При цьому кошти спрямовуються
від тих, хто не може їх ефективно використати, до
тих, хто використовує їх продуктивно.

Знання суті, різновидів, функціональних
особливостей, інституційного складу та підходів
до регулювання фінансового ринку уможливлю�
ють підвищення потенціального ефекту від діяль�
ності як окремих інститутів ринку, так і самого
ринку в цілому. Для підтримки належного рівня
економічної стабільності в державі, забезпечен�
ня її належними фінансовими ресурсами, наяв�
ністю достатньої кількості інвестицій, кредитних
ресурсів тощо особливе значення відіграє виз�
начення поняття та змістової характеристики
фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
досить широко розглядаються питання, пов’язані
із дослідженням теоретичних і методологічних
засад функціонування фінансового ринку. Роз�
глядом питань, пов’язаних із дослідженням по�
няття, функцій та структури фінансового ринку,
займались: О. Д. Василик, С. І. Юрій, В. М. Сутор�
міна, В. М. Опарін, О. Р. Романенко, П. І. Юхи�
менко, В. М. Федоров, Л. Л. Лазерник, Л. М. Ху�
долій, В. М. Шелудько та ін. Однак теоретична
обґрунтованість окремих аспектів поняття «фінан�

совий ринок» залишається дискусійною, а отже,
недосконалою і остаточно не проробленою.

Мета статті. З огляду на вищезазначене, ме�
тою статті є аналіз існуючих теоретичних підходів
до визначення змістової суті та функціональних
особливостей фінансового ринку в сучасних умо�
вах розвитку вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перей�
ти до розгляду суті поняття фінансового ринку,
вважаємо за доцільне визначити зміст самого
поняття «ринок».

В економічній літературі розглядаються різні
трактування ринку. Так, найбільш спрощеним
визначенням ринку є його розгляд як місця, де
люди в якості продавців і покупців знаходять
один одного.

Сучасні економічно�фінансові словники да�
ють такі визначення ринку:

1) ринок — місце взаємодії продавців і по�
купців для визначення ціни та необхідної
кількості товару. Походження терміна пов’язують
з німецьким словом «Ring», що означає кільце,
оскільки центр середньовічного міста був площею
з будинком магістрату (ратушею) в центрі та бу�
динками довкола (кільцем);

2) ринок — це економічні відносини, що
базуються на купівлі�продажі товарів за вільни�
ми цінами, що можливо тільки в умовах приват�
ної власності та конкуренції [1];

3) ринок — сфера товарного обміну, де ви�
никають і реалізуються відносини купівлі�прода�
жу та здійснюється конкретна господарська
діяльність щодо просування товарів і послуг від
їх виробників до споживачів [2, с. 394];

4) ринок — пропозиція та попит на товари
[3, с. 1165];

5) ринок — система товарно�грошових відно�
син, що виникають між покупцем і продавцем,
яка включає механізм вільного ціноутворення,
вільне підприємництво, що здійснюється на ос�
нові економічної самостійності, рівноправності та
конкуренції суб’єктів господарювання у боротьбі
за споживача [4, с. 281];
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6) ринок — сфера товарного обміну; пропо�
зиція і платоспроможний попит на товари у мас�
штабі світового господарства, країни або окремих
її районів [5, с. 526].

У сучасній економічній теорії найбільш час�
то використовується визначення ринку, яке було
дане французьким економістом А. Курно і яке
було підтримане економістом А. Маршаллом:
«Ринок — це не яка�небудь конкретна ринкова
площа, на якій продаються та купуються предме�
ти, а в цілому будь�який район, де операції по�
купців і продавців один з одним настільки вільні,
що ціни на одні і ті ж товари мають тенденцію
легко і швидко вирівнюватись» [6].

Ринок є атрибутом стійкості поступального
економічного розвитку суспільства, і поступово
регульований ринок перетворюється в соціальний
інститут. Оскільки ринок є категорією товарного
господарства, то йому відповідає певна система
економічних відносин. Ринок являє собою дві ос�
новні сукупності — попит покупців і споживачів, а
також пропозиція багатьох продавців і виробників.

Отже, на нашу думку, ринок не може розгля�
датися лише з позиції обміну між продавцем і
покупцем, адже це поняття має подвійне значен�
ня, на чому наголошують і А. І. Добринін, і
Л. С. Тарасевич [7, с. 95]:

— по�перше, у власному визначенні ринок
(market) означає збут, який здійснюється у сфері
обміну, обігу;

— по�друге, ринок — це система економічних
відносин між людьми, що охоплюють процеси
виробництва, обміну та споживання. Він виступає
в якості складного механізму функціонування еко�
номіки, який засновано на використанні різнома�
нітних форм власності, товарно�грошових зв’язків
та фінансово�кредитної системи.

Виходячи із вищевикладеного, зазначимо ав�
торське бачення суті поняття «ринок»: ринок —
це система товарно�грошових відносин між по�
купцем і продавцем щодо купівлі�продажу товарів
за вільними цінами на основі їх економічної са�
мостійності, рівноправності та конкуренції у бо�
ротьбі за споживача.

Невід’ємним атрибутом сучасної ринкової
економіки, центром її господарського організму
виступає такий вид ринку, як фінансовий ринок.
Саме за станом фінансового ринку можна суди�
ти про стан економіки, впливаючи на фінансо�
вий ринок, можливо управляти економічною ак�
тивністю суспільства [8, с. 414].

Змістове поняття фінансового ринку еконо�
містами також трактується по�різному. Так, за
фінансово�економічними словниками, «фінансо�
вий ринок» — це:

— ринок позикових капіталів, який є систе�
мою економічних відносин, що забезпечує акуму�
ляцію вільних коштів, перетворення їх у позико�
вий капітал і його перерозподіл між учасниками

суспільного відтворення; сукупність фінансових
інститутів, що скеровують потік коштів від власни�
ків заощаджень до позичальників [9, с. 396–397];

— ринок, на якому здійснюється взаємообмін
капіталами і кредитами у масштабах національ�
ної та транснаціональної економік [10, с. 431].

О. Д. Василик розглядає фінансовий ринок
як механізм перерозподілу фінансових ресурсів
між окремими суб’єктами підприємницької
діяльності, державою і населенням, між учасни�
ками бюджетного процесу, деякими міжнародни�
ми фінансовими інститутами [11, с. 319].

За визначенням С. І. Юрія, фінансовий ри�
нок являє собою механізм торгівлі фінансовими
активами, обов’язковими атрибутами якого є
чіткі правила торгівлі, наявність професійних
учасників та розвинена ринкова інфраструктура,
яка забезпечує мінімальні витрати і максимальну
надійність укладання угод [12, с. 191].

В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська та Б. С. Сте�
ценко зазначають, що фінансовий ринок — це еко�
номічний простір, на якому формуються і функ�
ціонують відносини між його учасниками з при�
воду купівлі�продажу фінансових фондів [13, с. 12].

На думку В. М. Опаріна, фінансовий ри�
нок — це сукупність обмінно�перерозподільчих
відносин, пов’язаних з процесами купівлі�прода�
жу фінансових ресурсів, необхідних для здійснен�
ня виробничої та фінансової діяльності [14, с. 207].

Такі автори, як О. Р. Романенко, С. Я. Огород�
ник та М. С. Зязун, фінансовий ринок визначають
як сукупність економічних відносин, пов’язаних із
розподілом фінансових ресурсів, купівлею�продажем
тимчасово вільних коштів і цінних паперів [15, с. 33].

П. І. Юхименко, В. М. Федоров, Л. Л. Лазебник
у політико�економічному значенні фінансовий
ринок вважають ринком, на якому визначаються
попит і пропозиція на різноманітні фінансові
ресурси [16, с. 414].

Л. М. Худолій визначає фінансовий ринок як
систему грошових відносин, що випливають у про�
цесі купівлі�продажу фінансових ресурсів [17, с. 124].

В. М. Грідчіна, В. Б. Захожа, Л. Л. Осіпчук
фінансовий ринок характеризують у такий спосіб:
«Фінансовий ринок — це система економічних
відносин, у процесі яких розподіляються та пе�
рерозподіляються фінансові активи країни під
впливом попиту та пропозиції на них з боку
різних суб’єктів економіки» [18, с. 185].

В. В. Ковальов стверджує, що фінансовий
ринок являє собою організовану або неформаль�
ну систему торгівлі фінансовими інструментами.
На цьому ринку відбувається обмін грошима, на�
дання кредиту і мобілізація капіталу [19, с. 35–36].

С. Л. Лондар і О. Б. Тимошенко зазначають,
що фінансовий ринок — це складова частина
інфраструктури фінансової системи, яка забезпе�
чує територіальне (місце, віртуальне місце), ча�
сове і функціональне здійснення трансакцій
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суб’єктів національної та міжнародної економі�
ки, встановлення рівноважної ціни за відповід�
них обсягів купівлі�продажу фінансових активів,
інструментів, технологій, а також надання фінан�
сових послуг, необхідних для здійснення госпо�
дарської та фінансової діяльності [20].

Є. Майовець, Х. Флюд розглядають фінансо�
вий ринок як «ринок грошей, термінових, серед�
ньострокових і довгострокових кредитів і фондо�
вих цінностей (акцій, облігацій та інших видів
цінностей)» [21].

В. М. Іванов характеризує фінансовий ринок
як місце купівлі�продажу фінансових ресурсів і
сукупність інститутів, які забезпечують їх обіг,
тобто сукупність соціально�економічних відно�
син у сфері трансформації бездіяльних коштів у
позичковий капітал через кредитно�фінансові
інститути на основі попиту і пропозиції [22, с. 3].

В. М. Шелудько визнає, що фінансовий ринок
являє собою систему економічних та правових
відносин, пов’язаних із купівлею�продажем або
випуском та обігом фінансових активів [23, с. 11].

В. В. Михальський обґрунтовує суть фінансо�
вого ринку як середовища, в якому відбувається
розподіл та перерозподіл ресурсів відповідно до
економіко�правових відносин [24, с. 18].

М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Саблі�
на розглядають фінансовий ринок як систему еко�
номіко�правових відносин, що пов’язані з випус�
ком та обігом фінансових інструментів [25, с. 7].

С. В. Ковальчук, І. В. Форкун дають таке ав�
торське визначення фінансового ринку: «Фі�
нансовий ринок — це сфера специфічних еконо�
мічних відносин, у процесі яких формується по�
пит та пропозиція на фінансові ресурси та за до�
помогою фінансових посередників здійснюється
акт їх купівлі�продажу» [26, с. 449].

Враховуючи дискусійність трактування суті
фінансового ринку, кожне із розглянутих визна�
чень, що дані окремими авторами чи авторськи�
ми колективами, має право на існування та зас�
тосування в теорії та на практиці. Однак саме
неоднозначність у розкритті сутності фінансово�
го ринку спонукає нас до групування визначень
за певними їхніми дефініціями та виокремлення
узагальнюючих характеристик даної категорії.

Так, відмітимо, що при визначенні поняття
«фінансовий ринок» авторами використовують�
ся такі узагальнюючі категорії, як: механізм [11,
12], економічний простір (середовище) [13, 24],
ринок (місце купівлі�продажу) [8 (16), 21, 22],
відносини (сукупність відносин) (обмінно�пере�
розподільчі, економічні, специфічні економічні)
[14, 15, 19], система відносин (економічних, гро�
шових, економічних та правових, економіко�пра�
вових) [17, 18, 23, 25, 26] та складова частина
інфраструктури фінансової системи [20].

Виходячи з власного обґрунтування понят�
тя «ринок», поданого вище, на нашу думку,

найбільш доцільним при характеристиці суті
фінансового ринку є використання такої уза�
гальнюючої категорії, як система економічно�
правових відносин. Адже саме системність еко�
номічно�правових відносин покупців і продавців
на ринку забезпечує можливість прослідковуван�
ня прямих та зворотних зв’язків при формуван�
ня попиту та пропозицій.

Також зазначимо, що визначення фінансово�
го ринку різних авторів містять і різний підхід до
об’єкта купівлі�продажу. Так, у визначеннях зуст�
річаються у якості об’єкта купівлі�продажу фінан�
сові ресурси [8 (16), 11, 14, 17, 22, 26]; фінансові
активи [12, 18, 20, 23]; ресурси [24]; фінансові
інструменти [19, 25]; фінансові фонди [13]; вільні
кошти (грошові кошти) і цінні папери [15, 21].

Звичайно, найбільш широке як об’єкт
купівлі�продажу на фінансовому ринку таке по�
няття, як «ресурс», що розглядається як кошти,
запаси, можливості, джерела чого�небудь (на�
приклад, фінансові, економічні, матеріальні
тощо) [27, с. 388]. Однак саме специфіка еконо�
мічно�правових відносин фінансового ринку
спонукає до конкретизації виду ресурсів, а саме
фінансових ресурсів, які являють собою су�
купність коштів, що перебувають у розпоря�
дженні держави та суб’єктів підприємництва і є
джерелом їх розвитку. Передача в користування
фінансових ресурсів на фінансовому ринку
оформляється тим чи іншим фінансовим інстру�
ментом (цінними паперами, борговими цінни�
ми паперами тощо) [28, с. 10].

У свою чергу, права на отримання доходу на
продані (вкладені) фінансові ресурси відобража�
ються через фінансові активи, які виступають їх
матеріальним відобразником. Отже, на нашу дум�
ку, саме фінансові ресурси є об’єктом купівлі�
продажу на фінансовому ринку.

Вищевикладені позиції дають змогу зробити
висновок про те, що фінансовий ринок — це
система економічно�правових відносин, пов’яза�
них з процесами купівлі�продажу фінансових
ресурсів під впливом попиту та пропозиції на них,
які попередньо сформовані в результаті їх розпо�
ділу та перерозподілу та уречевлені у відповідних
фінансових активах на основі оформлення різни�
ми фінансовими інструментами.

Висновки. Таким чином, проведене дослі�
дження дозволяє простежити різноваріантність
теоретичних підходів до визначення понять «ри�
нок» та «фінансовий ринок». Запропоноване виз�
начення сутності фінансового ринку припускає
розширення змістового насичення цієї економі�
чної категорії, що в подальших дослідженнях має
дозволити більш ґрунтовно розкрити особливості
побудови інституціональної структуризації віт�
чизняного фінансового ринку в контексті розбу�
дови ефективного механізму узгодження еконо�
мічних інтересів його суб’єктів.
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