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ВСТУП
Ринок фінансових послуг в умовах формування та розвитку ринкових відносин
поряд з використанням новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору
є одним із важливих сегментів фінансового ринку.
Ринок фінансових послуг – це особлива сфера взаємовідносин державних і
фінансових інститутів щодо задовольняння фінансових потреб і формування пропозицій
фінансово-економічних послуг на державному рівні або у світовій інтеграції країн.
«Ринок фінансових послуг» – спеціальний курс, предметом якого є вивчення
специфічної сфери грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів
між різними суб’єктами, які надають послуги на фінансовому ринку. Метою курсу
«Ринок фінансових послуг» є підготовка кваліфікованих спеціалістів та магістрів у галузі
управління фінансами та аналізу фінансових послуг, який забезпечуватиме їм конкурентні
переваги на ринку праці; формування у студентів комплексного розуміння системи
взаємозв’язків на ринку фінансових послуг та відповідної державної політики.
Завданнями курсу є: вивчення сутності та функцій, які виконує ринок
фінансових послуг; формування комплексного розуміння взаємозв’язків суб’єктів на
ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів; навчити
визначати потреби споживачів фінансових послуг у конкретних ситуаціях та можливості
задоволення цих потреб різними видами фінансових послуг; розвинути навички
порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та у визначенні конкурентних переваг і
недоліків окремих їх видів; забезпечити комплексне розуміння розміщення фінансових
послуг різних фінансових інститутів як на фінансовому ринку в цілому так і на окремих
його сегментах; визначення ролі держави та наукових засад у побудові ринку як цілісного
механізму перерозподілу фінансових ресурсів; висвітлення основних напрямів державної
політики в сфері регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових
послуг. Об’єктом вивчення є процес надання фінансових послуг суб’єктам
господарювання та фізичним особам.

Дана дисципліна базується на вивченні таких дисциплін як «Фінансовий ринок»,
«Податкова система», «Страхування», «Інвестування» та ін. Знання та навички отримані в
процесі вивчення курсу «Ринок фінансових послуг» можуть бути корисними як при
написанні дипломної (магістерської) роботи, так і в подальшій професійній діяльності.
1. Ринок фінансових послуг як сегмент фінансового ринку
Ринок фінансових послуг у розвинутих державах світу почав завойовувати свою
нішу на ринку ще в 70-х роках ХХ ст. Уже розроблені провідні тенденції та напрями
розвитку ринку у сучасному світі, які пов’язані з певними особливостями функціонування
фінансових ринків окремих держав.
Сьогодні відбувається пожвавлення розвитку ринку фінансових послуг в Україні,
яке в основному залежить від процесів, що відбуваються у цій сфері по регіонах. Якщо
оцінювати розвиток ринку фінансових послуг за сферами, то в межах країни переважає
банківський сектор, страхування, інвестиційна діяльність, а також розвиток фондового
сегменту ринку.
Ринок фінансових послуг – це сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг
з метою надання та споживання певних фінансових послуг.
Необхідними передумовами для створення вітчизняного ринку фінансових
послуг є:
1) поява фінансових посередників, які почали формувати інфраструктуру ринку;
2) розвиток банківської системи, яка першою в державі почала формувати нову
систему організації грошових потоків в економіці;
3) використання на ринку таких принципів як рівноправність, конкурентність,
вільний доступ до інформації, самостійність в прийнятті рішень;
4) ліквідація державної монополії на використання заощаджень населення;
5) поява на ринку нових технологій, утворення сучасної технічної бази;
6) формування законодавчої бази;
7) масштабна приватизація і пов’язаний з нею масовий випуск цінних паперів;
8) створення і діяльність комерційних утворень, які почали залучати кошти на
акціонерній основі;
9) використання цінних паперів у міжнародних взаєморозрахунках, доступ до
міжнародних ринків капіталу тощо.
Ведучим сегментом на ринку фінансових послуг є банківська система, яка надає
великий спектр фінансових послуг і є основним фінансовим посередником. Тому етапи
розвитку ринку фінансових послуг закладені банківською системою.
Перший етап – 1991 – 1992 рр. – характеризується процесами створення спільних і
малих підприємств, акціонерних товариств, в банківській сфері іде реорганізація,
Національний банк починає перереєстрацію комерційних банків України, що були
зареєстровані ще Держбанком СРСР. Був прийнятий Закон «Про цінні папери і фондову
біржу», який започаткував створення фондового ринку України, Закон «Про власність»,
який відкрив дорогу для створення нових форм підприємств, малого бізнесу.
Другий етап – 1992 – 1993 рр. – період гіперінфляції; глибока економічна,
фінансова та платіжна криза, невпорядкованість і нестабільність нормативно-правового
регулювання;
виникнення банків «нової хвилі», масове народження дрібних
«кишенькових» банків.
Третій етап – 1994 – 1996 рр. – змінюється кон’юнктура фінансового ринку,
відбувається зміна складу акціонерів, власників багатьох підприємств, комерційних
банків, їх філій, важко одержати доступ до необхідних інвестиційних коштів, відсутні
послуги високої якості в тому числі банківські. Для банків – це етап банкрутства. У 1996
році прямими банкрутами стали 45 банків, а ще 60 – опинилися у стані прихованого
банкрутства, у 70 банків відбулася зміна власників і склад акціонерів. Процес масового
банкрутства комерційних банків вніс ускладнення в розвиток економічної системи країни,
а також була підірвана довіра до банківської системи вкладників.

Четвертий етап – 1996 – 2000 рр. – впровадження національної валюти – гривні,
розпочато реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках, створено
національну платіжну систему із запровадженням нових прогресивних технологій
перерахування коштів на основі електронних платежів, що дало змогу досягти світового
рівня обробки інформації у сфері міжбанківських розрахунків, скоротити до мінімуму
термін проходження платежів.
П’ятий етап – 2000 – до нашого часу. Це період законодавчого становлення ринку
фінансових послуг. Приймається ціла низка Законів, які визначають цілі та напрями
діяльності фінансових інститутів, що діють на ринку; опрацьовані такі фінансові категорії
як «фінансові інститути», «фінансова послуга», «ринок фінансових послуг», «фінансова
установа» та інші, чітко визначені послуги, які відносять до фінансових, прийнято
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, визначені
основні завдання Комісії.
Ринок фінансових послуг розвивається відповідно до принципів і функцій
розвитку фінансового ринку (так як є його сегментом), які вивчаються в курсі
«Фінансовий ринок». Основними принципами є: забезпечення цілісності, прозорість,
захист інтересів та прав інвесторів, відповідність загальноприйнятим міжнародним
стандартам, централізація ринків, соціальна справедливість, урегульованість,
контрольованість, ефективність, правова упорядкованість, конкурентність та інші. Ринок
фінансових послуг виконує такі функції:
загальні:
забезпечуюча – отримання прибутку від операцій на ринку;
цінова, що забезпечує формування ринку цін;
інформаційна – доведення до учасників ринку інформації про фінансових
посередників, види послуг, об’єкти інфраструктури ринку тощо;
регулююча – встановлення правил торгівлі фінансовими активами, пріоритетів,
визначення органів контролю та їх функцій, порядку вирішення конфліктних питань
тощо.
специфічні (конкретні):
в економічній сфері:
розподіл і перерозподіл капіталу від інвестора до виробника;
визначення критеріїв ефективного використання фінансових ресурсів за
секторами економіки;
вирішення економічних проблем на грошовому, валютному, фондовому
ринках та ринку позичкового капіталу;
забезпечення прогресивного розвитку лізингових, факторингових,
страхових, інноваційних та інших видів послуг;
мобілізація і розподіл фінансових ресурсів, що обумовлюють його
структуру;
мобілізація заощаджень приватних осіб, держави, бізнесу, закордонних
інвесторів та акумуляція грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал;
організація процесу доведення фінансових активів до споживача;
фінансове забезпечення та розширення процесів інвестування у
виробництво на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу
в інвестиційній сфері;
формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;
страхова діяльність і формування умов для мінімізації фінансових та
комерційних ризиків та ін.
У політичній сфері:
сприяння зміцненню економічної самостійності;
прискорення інтеграційних процесів входження України до світового

співробітництва;
залучення зарубіжних інвесторів тощо.
У морально-психологічній сфері:
формування нової поведінки, нового економічного мислення у суб’єктів
ринку;
створення у суспільстві відповідної морально-психологічної атмосфери,
формування довіри до фінансових активів і в першу чергу до цінних паперів і до операцій
з ними;
запобігання виникненню на ринку зловживань, кримінального
середовища тощо.
Реалізація відмічених функцій ринку визначає його роль і значення у розвитку
економіки держави.
3. Фінансові послуги, їх розвиток в Україні
Сфера фінансових послуг включає сукупність багатьох видів діяльності, що
пов’язана з фінансовими активами і розглядається як сукупність усіх фірм, що надають
фінансові послуги; як об’єднання таких традиційних і сегментованих галузей
промисловості, як банківська діяльність, цінні папери, страхування, нерухомість, кредит,
фінанси. У США сфера надання фінансових послуг включає нефінансові корпорації типу
«Дженерал Моторс», «Форд Мотор Компанія» та інші, які зайняті у виробництві та
одночасно надають фінансові послуги. Спеціальним інструментом ринку є фінансова
послуга.
«Фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках,
передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів,
з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів»
[19].
Фінансові послуги у розвиненому суспільстві мають не менше значення, ніж
виробництво. Найбільш динамічно розвивається та частина сфери послуг, яка пов’язана із
задоволенням потреб суспільного виробництва:
фінансово-кредитне обслуговування;
страхові послуги;
інформаційне обслуговування;
бухгалтерське обслуговування.
Сферою реалізації фінансових послуг є фінансова посередницька діяльність.
Основний зміст фінансових послуг – забезпечення за допомогою фінансового
посередництва формули Д-Д. Сутність фінансової послуги – обслуговування руху грошей
з метою одержання доходу.
Особливості фінансових послуг полягають у тому, що вони:
1) відмінні від сфери матеріального виробництва;
2) залежні не тільки від пропозиції та попиту при ціноутворенні, але й від мікро- і
макро- факторів (національна психологія, курс акцій, процентні ставки, рівень заробітної
плати тощо).
У своїй різноманітності фінансова послуга може дорівнювати одній фінансовій
операції, а найчастіше включати десятки фінансових і допоміжних операцій у поєднанні із
супутніми послугами. Слід відрізняти фінансову послугу від фінансової операції, хоча
вони і мають ряд схожих рис, таких як: дії з фінансовими активами; робота з юридичними
і фізичними особами; робота в законодавчому полі відповідно до виданих ліцензій і
дозволів; державне регулювання.
Відмінностями, що відрізняють фінансову послугу від фінансової
операції є:
фінансова послуга має споживчу вартість і її відображають у тарифах;

фінансова послуга має ознаки товару (продукту).
До фінансових операцій належать залучення, зберігання, видача, управління,
купівля, продаж та інші дії з фінансовими активами
Допоміжні операції – це здійснення обов’язкових дій (операцій) під час виконання
фінансових послуг з активами, які не відносять до фінансових. Наприклад, інформаційні
та контрольні операції, транспортування та охорона під час надання такої фінансової
послуги як інкасація.
Супутні послуги – надання послуг для поліпшення ліквідності та якості
фінансових
послуг.
Супутні
послуги
надаються
аудиторськими
фірмами,
консалтинговими підприємствами, фірмами з оцінки майна, юридичними та іншими
установами.
До видів діяльності, пов’язаних з наданням фінансових послуг, належать послуги
фінансових посередників (акредитування, акцептування, обслуговування кредитних ліній,
фінансовий лізинг тощо), а також операції:
- з цінними паперами;
- управління активами;
- обслуговування кореспондентських рахунків тощо.
У 1997 році в Україні введено нову статистичну класифікацію видів економічної
діяльності, в якій виділена фінансова діяльність (код 65), що включає: фінансове
посередництво, фінансовий лізинг, грошове посередництво, страхування (код 66),
допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, яка представлена значною кількістю
фінансових послуг.
12 липня 2001 року введено в дію Закон України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі Закон), який встановлює загальні
правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснює регулятивні і наглядові
функції за діяльністю з надання фінансових послуг. Закон спрямований на створення:
правових основ для захисту інтересів покупців фінансової послуги;
правового забезпечення діяльності на ринку фінансових послуг, його
конкурентоспроможності;
правового забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.
Крім Закону, відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням сегментів
фінансового ринку в нашій країні та наданням фінансових послуг споживачам,
регулюються Конституцією України та іншими законами з питань регулювання ринків
фінансових послуг і нормативно-правовими актами.
В економічній літературі та Законі відзначається, що відноситься до фінансових
послуг, їх особливості, які фактори впливають на розвиток ринку, дається визначення
фінансовим категоріям, що діють на ринку тощо. До фінансових послуг належать: випуск
платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та їх обслуговування, кліринг,
інші форми забезпечення розрахунків; довірче управління фінансовими активами;
діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо їх
повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту; переказ грошей; надання гарантій і поручительств, послуги у сфері
страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами;
факторинг; інші операції.
Фінансові послуги надають фінансові установи. «Фінансова установа —
юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та
яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом» [19]. Фінансові
установи – це банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства,
страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні
фонди та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових
послуг. Можливість віднесення установи до статусу фінансової полягає в тому, що

надання фінансової послуги є винятковим видом діяльності. До фінансових установ
відносять і кредитні установи.
Кредитна установа – це фінансова установа, яка за законом має право надавати
фінансові кредити за рахунок залучених коштів на власний ризик.
Матеріали, документи та інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку
з виконанням посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють
регулювання ринку фінансових послуг, та особи, запрошені для виконання цих функцій
відносять до категорії «професійна таємниця». Ці відомості забороняється розголошувати
в будь-якій формі до моменту ухвалення рішення уповноваженим державним органом.
4. Сучасний стан розвитку ринку фінансових
послуг в Україні та світі
Ринок фінансових послуг – це сфера діяльності його учасників з метою надання і
споживання певної фінансової послуги.
На ринок фінансових послуг впливає багато факторів, як прямої так і побічної дії,
економічного та неекономічного спрямування. Велике значення мають фактори
неекономічного характеру, що впливають на ринок фінансових послуг і формують довіру
до нього у населення — це: політика уряду, економічна культура і порядок в країні,
схильність населення до заощаджень, недовіра фізичних осіб до суб’єктів
господарювання, низький рівень розвитку ринкової інфраструктури тощо.
Самими поширеними фінансовими послугами на вітчизняному ринку, які
визначають його склад є професійні послуги на ринку банківських послуг; послуги
кредитних спілок, довірчих товариств, торгівців цінними паперами, зберігачів і
реєстраторів, страхових і лізингових компаній, недержавних пенсійних фондів, ломбардів,
послуги у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, з оцінювання майна та інші, що
забезпечують оборот фінансових активів.
Учасниками ринку фінансових послуг є юридичні і фізичні особи — суб’єкти
підприємницької діяльності, які мають право надавати фінансові послуги на території
України, і споживачі цих послуг.
Учасником ринку фінансових послуг є і саморегулівні організації – неприбуткове
об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та
інших учасників ринку фінансових послуг. Зміст діяльності цієї організації полягає в тому,
що їй відповідними державними органами, що регулюють розвиток ринку, делегуються
повноваження з розробки і впровадження правил поведінки, сертифікації фахівців,
додаткові повноваження.
Провідні тенденції розвитку ринку фінансових послуг у сучасному світі тісно
пов'язані з певними особливостями функціонування фінансових ринків окремих держав.
Однак, незважаючи на безліч відмінностей, можна виділити основні напрями розвитку
світового ринку фінансових послуг, а саме:
а) посилення концентрації фінансово-промислового капіталу, концентрації світових
ринків позичкового капіталу;
б) розширення сфери діяльності фінансових корпорацій;
в) посилення ролі нефінансових корпорацій у наданні фінансових послуг клієнтам;
г) інтернаціоналізація фінансових ринків – широка диверсифікація активів і пасивів
позичальників і кредиторів у країнах і регіонах;
д) глобалізація фінансових потоків – збільшення ролі міжнародних ринків в
проведенні операцій кредитування та надання позик резидентам різних країн;
е) посилення міжнародної конкуренції на світовому ринку між суб’єктами, які є
резидентами різних країн;
є) інтеграція міжнародних ринків – інтеграційні процеси призвели до зняття
бар’єрів на національних боргових ринках іноземних фінансових інструментів;

ж) конвергенція міжнародних ринків позичкового капіталу – процес, який подібний
до інтеграції ринків, а саме: внаслідок зняття законодавчих обмежень, бар’єрів
регулювання, як правило, зникають межі між секторами та сегментами ринків;
з) комп’ютеризація та інформатизація ринків – впровадження нових інформаційних
технологій, використання інформаційних систем.
Водночас ринок фінансових послуг в Україні розвивається дуже повільно.
Українські компанії, що надають фінансові послуги, поки що не можуть конкурувати з
аналогічними компаніями на міжнародному ринку. Частково цей процес гальмувався
відсутністю відповідного законодавства, що б регулювало порядок надання окремих
фінансових послуг. 3 іншого боку, на становлення ринку фінансових послуг негативно
вплинула нестабільність української валюти, яка була спричинена незбалансованістю
економіки та грошово-кредитної політики держави. Серед фінансових посередників, що
діють на ринку, найбільшим попитом користуються банки. Така ситуація свідчить про те,
що банківська сфера є найбільш впорядкованою і стабільною.
Для ринку фінансових послуг, щоб бути повністю досконалим, треба
дотримуватись таких вимог:
по-перше, всім учасникам мати доступ на ринок і будь-кому з них не мати
відношення до контролю за цінами, що встановлюються на ринку;
по-друге, легка доступність інформації щодо фінансових активів для всіх учасників
ринку;
по-третє, не повинно бути перешкод щодо вільної торгівлі фінансовими активами;
по-четверте, необхідно удосконалити законодавчу базу, щоб не було спотворень,
перекручувань у стягненні податків і зборів, визначенні категорій.
Проблеми сучасного розвитку ринку фінансових послуг України:
неналежний рівень інформованості населення щодо послуг, їх видів і
фінансових посередників (особливо небанківської сфери), що надають ці послуги;
низький попит на послуги через високі на них тарифи та недовіру населення у
зв’язку з певними стереотипами, пов’язаними із банкрутством фінансових установ;
недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і
небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість
і доступність ринку фінансових послуг;
невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг
європейським нормам та ін.
Розвиток фінансового сектора кожної країни повинен проходити еволюційно, з
урахуванням як загальних закономірностей, так і особливостей розвитку національного
фінансового ринку. Особливо важливим зараз є вирішення проблем, пов’язаних із
специфікою функціонування ринку фінансових послуг в Україні і першочерговими
завданнями його розвитку. До переліку таких завдань відносяться:
забезпечення регіонального збалансування ринку фінансових послуг;
необхідність у поширенні довгострокового кредитування як серед молоді
так і серед населення старшого віку;
розробка концепції довгострокового розвитку фінансових установ;
приведення державної правової бази з регулювання діяльності
фінансових посередників до європейських директив;
проведення роз’яснювальної роботи щодо діяльності інститутів спільного
інвестування, страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів та
інших фінансових посередників, що діють на ринку фінансових послуг з метою
збільшення попиту на їх послуги;
запровадження нормативів достатності капіталу та інших показників і
вимог, що обмежують ризики операцій з фінансовими інструментами;
запровадження Державного реєстру фінансових установ, що надають
фінансові послуги;

посилення державного регулювання і нагляду за діяльністю фінансових
посередників, які працюють з коштами населення.
Досвід Франції [22]. У кожній державі на ринку фінансових послуг, крім банків
(суто кредитних установ), а також поштових служб, існують фінансові установи, що
надають широкий спектр фінансово-кредитних послуг, а також здійснюють операції з
цінними паперами. До таких установ у Франції належать:
а) установи, що надають кредити промисловості та торгівлі; депозитноконсигнаційні каси; установи сільськогосподарського кредиту; фінансові компанії з
лізингового кредитування; установи, які фінансують житлове будівництво;
б) муніципальні банки та ін.
Такий склад фінансових установ співпадає із загальним переліком фінансових
компаній, визначених українським законодавством. У цілому фінансові установи Франції
можна поділити на два види, що займаються:
кредитуванням (найбільший представник — банк «Національний кредит»);
формуванням власних фондів.
До фінансових компаній належать установи, які не мають права одержувати
депозити і надавати кредити визначеного типу або лізинговий кредит. До цієї групи
входять компанії, що надають: споживчий кредит; кредит під нерухомість; лізинговий
кредит під рухомість або нерухомість.
У Франції сектор фінансових компаній складається із шести категорій:
1) майже 100 компаній, що займаються лізинговим кредитом під рухоме майно;
2) близько 80 компаній з управління нерухомою власністю для торгівлі і
промисловості;
3) понад 60 компаній з фінансування нерухомості;
4) кілька організацій з фінансування інвестицій в галузь економії енергії;
5) близько 20 факторингових компаній;
6) банк «SOFINCO» (кредитування придбання товарів тривалого користування,
зокрема автомобілів) і банківська компанія — холдинг фінансових компаній.
У Франції функціонує близько 350 банків. Перша група поєднує три найбільших
банки (Паризький Національний банк; «Креді Ліоне»; «Сосьєте Женераль») — найменш
спеціалізовані; друга поєднує досить великі універсальні банки; третя — банки середнього
і малого розміру, які проводять універсальну діяльність; четверта – близько 40 банків, які
характеризуються більш вузькою галуззю діяльності, ніж банки третьої групи; п'ята – 60
інших банків. До шостої групи належать касові банки й облікові будинки (близько 20).
Сьому групу утворюють 20 інвестиційних банків, найбільш спеціалізованих. Восьма група
— 120 іноземних банків. Близько 20 банків важко віднести до будь-якої конкретної групи,
вони складають дев'яту групу.
На ринку банківських фінансових послуг найбільший обсяг складають вкладні
операції — чекові рахунки, депозитні вклади до запитання, термінові депозити та ін.
Проценти за цими вкладами звільняються від податків.
Дуже широко у Франції використовуються операції лізингу, які одержали
бурхливий розвиток завдяки пільговим умовам оподатковування. Перевагою лізингу є
«полегшення» основного капіталу вивільнення оборотних коштів у розпорядження
підприємства.
У Франції щодо житлового фінансування розрізняють дві великі категорії позичок:
позички, призначені для будівництва соціального житла і позички для фінансування
вступу у право власності.
Система фінансових послуг у Франції — досить розвинена, насичена банками та
іншими фінансовими установами. Разом з тим найбільшу кількість фінансових послуг
надають банківські установи.
Така ж ситуація характерна в даний час і для України. Відмінними рисами
французького ринку фінансових послуг порівняно з українським є широке поширення

послуг лізингу і факторингу в країні. Для України важливим є використання цього
досвіду, залучення засобів на депозити, крім того, корисним було б запозичення
найсучасніших способів надання фінансових послуг, наприклад створення «домашніх
банків».
5. Характеристика основних інструментів
ринку фінансових послуг
Ринок фінансових послуг відрізняється наданням різноманітних фінансових послуг.
За окремими видами фінансових ринків розрізняють інструменти, які їх
обслуговують, що подано у табл.1.1.

Рекомендовані інструменти ринку фінансових послуг
Таблиця1.1
Вид фінансового ринку
Інструменти ринку
позичкових капіталів
Інструменти ринку цінних
паперів
Інструменти валютного
ринку
Інструменти страхового
ринку
Ринок золота (срібла,
платини) та дорогоцінного
каміння
Ринок нерухомості

Зміст фінансового інструменту
Гроші і розрахункові документи, які обертаються на
грошовому ринку
Цінні папери, що обертаються на цьому ринку; склад
цінних паперів за їх видами, особливостями емісії та
обігу регулюється відповідними нормативноправовими актами
Іноземна валюта, розрахункові, валютні документи,
окремі види цінних паперів, які обслуговують цей
ринок
Страхові послуги, які пропонуються на продаж
(страхові продукти), розрахункові документи та окремі
види цінних паперів, які обслуговують цей ринок
Цінні метали та камені, які купуються з метою
формування фінансових резервів і тезаврації,
розрахункові документи і цінні папери, що
обслуговують цей ринок
Цінні папери та документи, що засвідчують право
власності на той чи інший вид нерухомості

Класифікація фінансових інструментів за ознаками:
за рівнем ризику:
безризикові фінансові інструменти. До них належать державні короткострокові
цінні папери, короткострокові депозитні сертифікати найбільш надійних банків, «тверда»
іноземна валюта, золото та інші цінні метали та каміння, придбані на короткий період.
Термін «безризикові» є певною мірою умовним, тому що потенційний фінансовий ризик
несе в собі будь-який із перерахованих видів фінансових інструментів; вони служать лише
для формування точки відрахунку виміру рівня ризику за іншими фінансовими
інструментами;
фінансові інструменти з низьким рівнем ризику. До них належать як правило,
короткострокові боргові фінансові інструменти, що обслуговують ринок грошей,

виконання зобов'язань за якими гарантовано стійким фінансовим станом і надійною
репутацією позичальника (характеризується терміном «першокласний позичальник»);
фінансові інструменти з помірним рівнем ризику. Вони характеризують групу
фінансових інструментів, рівень ризику за якими приблизно рівний середньоринковому;
фінансові інструменти з високим рівнем ризику. До них відносяться фінансові
інструменти, рівень ризику за якими суттєво перевищує середньоринковий;
фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику («спекулятивні»). Вони
характеризуються найвищим рівнем ризику і використовуються для здійснення найбільш
ризикованих спекулятивних операцій на ринку фінансових послуг. Прикладом
високоризикованих фінансових інструментів є акції «венчурних» підприємств; облігації з
високим рівнем відсотка, емітовані підприємством з кризовим фінансовим станом;
опціонні та ф'ючерсні контракти та ін;
за характером фінансових зобов'язань:
інструменти без наступних фінансових зобов'язань. Вони є предметом самої
фінансової операції і при передачі покупцю не несуть додаткових фінансових зобов'язань
з боку продавця (валютні цінності, золото тощо);
боргові фінансові інструменти – характеризують кредитні відносини між їх
покупцем і продавцем, зобов'язують боржника погасити в передбачені терміни їх
номінальну вартість і заплатити додаткову винагороду у формі процента (облігації,
векселі, чеки);
дольові фінансові інструменти – підтверджують право їх власника на частку
(пай у статутному фонді їх емітента) і на отримання відповідного доходу (у формі
дивіденду, процента). Дольовими фінансовими інструментами є цінні папери відповідних
видів (акції, інвестиційні сертифікати);
залежно від пріоритетної значущості:
первинні фінансові інструменти – характеризуються їх випуском в обіг
первинним емітентом і підтверджують прямі майнові права або відносини кредиту (акції,
облігації, чеки, векселі та ін.).
вторинні фінансові інструменти, або деривативи, характеризують виключно
цінні папери, які підтверджують право або зобов'язання їх власника купити або продати
первинні цінні папери, які обертаються, валюту, товари чи нематеріальні активи на
попередньо визначених умовах у майбутньому періоді. Залежно від складу первинних
фінансових інструментів або активів, відповідно до яких вони випущені в обіг, деривативи
поділяються на фондові, валютні, страхові, товарні та ін. Видами деривативів є опціони,
свопи, ф'ючерсні і форвардні контракти;
за термінами обігу:
короткострокові фінансові інструменти (з терміном обігу до одного року), які
використовують для обслуговування операції на ринку грошей, цінних паперів,
позичкового капіталу;
довгострокові фінансові інструменти (з періодом обігу більше одного року).
До цього виду фінансових інструментів належать так звані «безтермінові фінансові
інструменти», кінцевий термін погашення яких не встановлено (наприклад, акції). Вони
обслуговують операції на ринку капіталу;
за гарантованістю рівня дохідності:
фінансові інструменти з фіксованим доходом – характеризують фінансові
інструменти з гарантованим рівнем дохідності при їх погашенні (або протягом періоду їх
обігу) незалежно від кон'юнктурних коливань ставки позикового процента (норми
прибутку на капітал) на ринку фінансових послуг;
фінансові інструменти з невизначеним доходом — фінансові інструменти,
рівень дохідності яких може змінюватись залежно від фінансового стану емітента (прості
акції, інвестиційні сертифікати) або у зв'язку зі зміною кон'юнктури фінансового ринку

(боргові фінансові інструменти із «плаваючою» процентною ставкою, «прив'язаною» до
встановленої облікової ставки, курсу певної «твердої» іноземної валюти та ін.).
Наведена класифікація відображує поділ фінансових інструментів лише за
найбільш суттєвими загальними ознаками.

