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ТЕМА № 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В
ЕКОНОМІЦІ
(4 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення.
2. Принципи та функції фінансового ринку.
3. Структура фінансового ринку.
4. Класифікація фінансових ринків.
5. Фінансові активи та фінансові інструменти.
Висновок
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст.
141).
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – №
1. – Ст. 1. 5
4. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006
р. // ВВР України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. //
ВВР. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. 29.
6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон
України від 30 жовтня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон
України від 28 листопада 2002 р. // ВВР України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.
8. Про основні засади державного фінансового контролю в Україні. Закон
України від 26 січня 1993р. №2939-ХІІ із змінами та доповненнями.
9. .Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня
1991р. №959-ХІІ із змінами та доповненнями.
10. Буднік М. М. Фінансовий ринок : конспект лекцій / М. М. Буднік, Н. В.
Сабліна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 155 с.
11. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р.
Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
12. Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мартюшева,
М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – К. : Кондор, 2008. – 324 с.

МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з поняттям, ознаками і функціями фінансового ринку;
дослідити структуру фінансового ринку; вивчити класифікацію та види
фінансових ринків; дослідити зміст фінансових активів та фінансових
інструментів.
ВСТУП
Докорінна зміна економічних відносин в Україні зробила необхідним
формування нових механізмів перерозподілу фінансових ресурсів у державі.
Отже, фінансовий ринок, який становить особливу сферу економічних
відносин, де відбувається мобілізація тимчасово вільних коштів і
трансформація їх у позичковий та інвестиційний капітал, зазнає найбільших
змін. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців юристів
щодо знань основ функціонування фінансового ринку та навичок приймати
правильні управлінські рішення щодо доцільності інвестування чи залучення
коштів.
Метою вивчення дисципліни "Правові засади функціонування
фінансового ринку " є послідовне формування в студентів системи
теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку
фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.
Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівліпродажу фінансових ресурсів та організації окремих сегментів фінансового
ринку. Знання основних положень дисципліни "Правові засади
функціонування фінансового ринку " є необхідною складовою прийняття
правильних рішень як у сфері управління та контролю за економікою, так і
при виконанні конкретних завдань фінансового менеджменту та аналізу на
місцях.
І. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ, НЕОБХІДНІСТЬ І
ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО СТВОРЕННЯ
Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово
вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на
комерційній основі між різними секторами економіки. Ці процеси повинні
здійснюватись на фінансовому ринку, у своєрідній сфері, де визначається
попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.
Метою утворення та функціонування фінансового ринку є
акумулювання та ефективне розміщення заощаджень в економіці, стан якої
значною мірою зумовлений ефективністю переливу інвестиційних коштів від
тих, хто має заощадження, до тих, у кого на цей момент є потреба в капіталі.

Необхідними передумовами для створення фінансового ринку є:
господарська самостійність підприємств; ліквідація державної монополії на
використання заощаджень населення; перехід до нової системи організації
грошових потоків в економіці; рівноправність всіх учасників фінансового
ринку; формування та вдосконалення дворівневої банківської системи;
утворення інфраструктури фінансового ринку за рахунок різних фінансових
посередників; утворення сучасної технічної бази, що обслуговує
функціонування фінансового ринку; пільговий порядок оподаткування
доходів із цінних паперів тощо.
В економічній літературі відсутня єдина концепція трактування
основоположних фінансових категорій, таких, як фінанси, фінансова
система, фінансовий ринок, фінанси підприємств, регіональні фінанси,
місцеві фінанси та ін.
Поняття «фінансовий ринок» є дуже широким, так як охоплює і
фінансові зв’язки і значну кількість форм відносин власності.
В останні роки самим поширеним визначенням фінансового ринку є
визначення В.М. Шелудько, яка вважає, що «фінансовий ринок – це система
економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або
випуском та обігом фінансових активів».
Відносини, що розглядаються, формуються на певному економічному
просторі, зі сформованою правовою, технічною, економічною, податковою
інфраструктурою, яка постійно змінюється .
Тому предметом курсу «Правові засади функціонування фінансового
ринку» є дослідження економічного простору, на якому формуються і
функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу
фінансових активів.
Сучасний рівень розвитку фінансового ринку в розвинених країнах
обумовлюється такими складовими, як рівень накопичення, господарські
традиції, розміри суспільного багатства та благополуччя нації. Недостатній
розвиток визначених факторів в Україні дає право стверджувати, що
фінансовий ринок знаходиться тільки на стадії формування і розвитку. На
даному етапі розробленітактичні завданнядержавної політики розвитку
фінансового ринку України, якими є:
· розробка єдиних функцій управління для багатьох державних органів,
які регулюють фінансовий ринок;
· створення жорсткої регулятивної інфраструктури ринку;
· облік та систематизація правової бази фінансового ринку;
· вжиття заходів щодо легалізації тіньового капіталу;
· узгодження українських та міжнародних стандартів, що
використовуються на фінансовому ринку;

· створення системи інформаційного забезпечення ринку та її
відкритості для інвесторів;
· формування механізму недопущення надмірного розвитку державних
цінних паперів.
· створення вітчизняного інвестора і системи його захисту тощо.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, фінансовий ринок – це система економічних та правових
відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом
фінансових активів
Предметом курсу «Правові засади функціонування фінансового ринку» є
дослідження економічного простору, на якому формуються і функціонують
відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу фінансових
активів.
ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Кожна економічна категорія має свої принципи та функції, що
забезпечують її розвиток.
Принципи фінансового ринку – це основні правила, за якими
відбувається побудова реального й ефективного фінансового ринку.
Основними із них є:
- Цілісність ринку у межах окремої країни, яка забезпечується наявністю
єдиної національної фондової біржі як єдиного місця котирування цінних
паперів, єдиного Центрального депозитарію цінних паперів і єдиного
Клірингового банку.
- Централізація ринку – означає здійснення державного контролю та
безпосереднє регулювання цілісної системи обігу цінних паперів.
- Прозорість – доступність всіх учасників ринку до значних обсягів
достовірної інформації про фінансові послуги та суб’єктів, що їх надають.
- Введення системи електронного обігу цінних паперів – запровадження
дематеріалізованого обігу цінних паперів у формі комп’ютерних записів на
рахунках через систему «національна фондова біржа – центральний
депозитарій – кліринговий банк».
- Реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів –
створення необхідних умов для реалізації інтересів суб’єктів фінансового
ринку.
-Відповідність
національної
системи
обігу
цінних
паперів
загальноприйнятим стандартам безпеки інтересів і прав інвесторів.
Впровадження таких принципів у більшості країн світу здійснюється
відповідно до рекомендацій «Групи Тридцяти» – міжнародної організації
незалежних експертів, яка розробляє стандарти фінансових ринків.

Відповідно до рекомендацій «Групи Тридцяти» уряд України прийняв
«Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку України», яка
включає названі принципи і, враховуючи специфіку розвитку економіки
України, додатково розробляє свої правила розвитку фінансового ринку – це:
Соціальна справедливість – забезпечення створення рівних можливостей
та спрощення умов доступу інвесторів і позичальників на фінансовий ринок.
Урегульованість – створення гнучкої і ефективної системи
регулювання фінансового ринку і в першу чергу фондового.
- Контрольованість – створення надійно діючого механізму обліку і
контролю, запобігання і профілактика зловживань та злочинності на
фінансовому ринку.
- Ефективність – максимальна реалізація потенційних можливостей
фінансового ринку щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у
перспективні сфери національної економіки.
- Правова упорядкованість – створення розвиненої правової
інфраструктури забезпечення діяльності фінансового ринку, яка чітко
регламентує правила поведінки і взаємовідносини його суб’єктів.
- Конкурентність – забезпечення необхідної свободи підприємницької
діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників.
Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш
повно розкривається в його функціях. Функції фінансового ринку – це
основні завдання кожного сегменту ринку, що забезпечують його розвиток.
Функції поділяють на загальні, які характерні для всіх сегментів фінансового
ринку і спеціальні (конкретні) – характеризують розвиток окремої сфери
ринку. Основними (загальними) функціями фінансового ринку є:
1.Забезпечення взаємодії покупців та продавців фінансових активів, у
результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що зрівноважують
попит і пропозицію на них.
Кожен із інвесторів на фінансовому ринку аналізує ситуацію, що діє на
ринку і вкладає кошти у фінансові активи, враховуючи дохідність і
ризиковість своїх вкладень.
2. Запровадження фінансовим ринком механізму викупу в інвесторів
належних їм фінансових активів і тим самим підвищення ліквідності
цихактивів.
Викуп у інвесторів фінансових активів забезпечують фінансові
посередники – дилери ринку, які в будь-який момент, коли це потрібно
інвесторам, готові викупити або продати фінансові активи, що їм належать.

3. Фінансові ринки сприяють знаходженню для кожного з кредиторів
(позичальників) контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на
проведення операцій та інформаційні витрати.
Здійснюючи великі обсяги операцій з інвестування та залучення коштів,
посередники зменшують для учасників ринку витрати і відповідні ризики від
проведення операцій із фінансовими активами.
Специфічні функції діють у конкретних сферах. Так у політичній
сфері функціями фінансового ринку є: ·
прискорення інтеграційних процесів входження України до світового
співтовариства; ·
сприяння створенню справжньої ринкової економічної системи, що є
необхідною передумовою розбудови демократичного суспільства; ·
вихід через фондову біржу національного капіталу на світовий ринок з
допомогою розповсюдження серед іноземних інвесторів акцій та інших
цінних паперів українських підприємств та ін.
В економічній сфері: ·
формування ринкових цін на окремі види фінансових активів; ·
організація процесу доведення фінансових активів до споживача через
створення мережі різноманітних інститутів з реалізації фінансових активів; ·
фінансове забезпечення процесів інвестування; ·
перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств; ·
вплив на грошовий обіг, що сприяє активізації економічних процесів; ·
страхова діяльність та формування умов для мінімізації ризиків; ·
операції, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю та ін.
У соціальній сфері: ·
мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного
бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів, у тому числі й вільних
коштів населення для інвестування як у виробничу, так і в соціальну сферу; ·
створення нових робочих місць завдяки переміщенню капіталу та ін.
Уморально-психологічній сфері: ·
формування у населення ринкової психології, нового економічного
мислення та поведінки; ·
створення у суспільстві відповідної морально-психологічної атмосфери,
формування довіри до фінансових послуг, до фінансових посередників, до
цінних паперів та до операцій з ними; ·
запобігання виникненню на фінансовому ринку
зловживань,
шахрайства, кримінального середовища тощо.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Принципи фінансового ринку – це основні
правила, за якими
відбувається побудова реального й ефективного фінансового ринку.
Функції фінансового ринку – це основні завдання кожного сегменту
ринку, що забезпечують його розвиток. Функції поділяють на загальні, які
характерні для всіх сегментів фінансового ринку і спеціальні (конкретні) –
характеризують розвиток окремої сфери ринку. Основними (загальними)
функціями фінансового ринку є:
1.Забезпечення взаємодії покупців та продавців фінансових активів, у
результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що зрівноважують
попит і пропозицію на них.
Кожен із інвесторів на фінансовому ринку аналізує ситуацію, що діє на
ринку і вкладає кошти у фінансові активи, враховуючи дохідність і
ризиковість своїх вкладень.
2. Запровадження фінансовим ринком механізму викупу в інвесторів
належних їм фінансових активів і тим самим підвищення ліквідності
цихактивів.
ІІІ. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Структура фінансового ринку – це його побудова за певними ознаками:
функціональною, інституціональною тощо.
За економічною сутністю фінансовий ринок – це сукупність
економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів,
купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів.
В організаційному плані фінансовий ринок – це сукупність ринкових
фінансових інститутів, що супроводжують потік коштів від власників
фінансових ресурсів до позичальників.
Якщо розглядати фінансовий ринок з точки зору функціонуючих на
ньому суб’єктів, то можна представити інституціональну структуру
фінансових ринків.
Основними суб’єктами ринку виступають інститути позафінансової
сфери, держава, населення, професійні учасники ринку – фінансові інститути
та інститути інфраструктури, а також іноземні учасники ринку.
Інститути позафінансової сфери – це юридичні особи-резиденти певної
держави, які займаються виробництвом різноманітних товарів та наданням
послуг, включаючи і фінансові послуги. Держава виступає на фінансовому
ринку позичальником, регулярно розміщуючи на зовнішньому та
внутрішньому ринках свої боргові зобов’язання, а також виконує специфічну
і дуже важливу функцію – регулювання фінансового ринку. Населення
виконує на ринку роль інвестора. В Україні тільки незначна частина

населення займається інвестуванням у цінні папери, відсутнє також
довгострокове кредитування населення банківськими установами,
Представниками фінансових інститутів є комерційні банки, кредитні
спілки , банківські установи, пенсійні фонди, страхові та інвестиційні
компанії, біржі тощо.
Основними видами діяльності фінансових інститутів на ринку є: ·
 торгівля фінансовими активами за свій рахунок; ·
 купівля-продаж фінансових активів від імені клієнта; ·
 допомога у створенні і розміщенні на ринку нових фінансових
активів; ·
 консультації учасникам ринку щодо інвестування; ·
 управління активами інших учасників ринку тощо.
Фінансові інститути поділяють на дві основні категорії: депозитні і
недепозитні. До депозитних інститутів належать комерційні банки, ощадні
банки, ощадні та кредитні асоціації, кредитні спілки тощо. До недепозитних
інститутів належать інвестиційні, страхові компанії, пенсійні фонди та ін.
Крім фінансових інститутів значну роль на фінансовому ринку
відіграють інститути інфраструктури – біржі та позабіржові системи,
клірингові центри, інформаційні та рейтингові агентства, депозитарії,
реєстратори тощо. Іноземні учасники ринку – це міжнародні організації,
іноземні уряди, корпорації, фінансові інститути, фізичні особи, які є
суб’єктом фінансового ринку і також приймають участь у купівлі-продажу
фінансових активів.
Суб’єктів фінансового ринку також можна класифікувати за формою
та функціями.За формою: господарчі суб’єкти; домашні господарства;
держава;
місцеві
органи
влади.
За
функціями:
емітенти;інвестори;інституційні інвестори;фінансові посередники тощо.
Світова практика нагромадила значну кількість різних форм
господарювання, які водночас є господарськими суб’єктами: державні
підприємства, кооперативи, фермерські та колективні господарства,
акціонерні товариства, малі підприємства, корпорації, об’єднання,
господарські товариства, асоціації, консорціуми, тощо. Найпоширенішими є
три основні форми підприємництва (бізнесу): одноосібне володіння,
товариства, корпорації.
Якщо розглядати суб’єктів фінансового ринку за функціями, то кожний
сегмент ринку має своїх конкретних прямих учасників фінансових операцій.
Наприклад, на ринку позичкових капіталів – це кредитори, позичальники,
емітенти, інвестори; на валютному ринку – це продавці та покупці валюти і
т.д. Основними суб’єктами більшості сегментів фінансового ринку є:

· Емітенти – це ті, хто випускає цінні папери в обіг. ·
Інвестори – це особи, які вкладають свої кошти в діяльність інших
суб’єктів ринку, купуючи певні фінансові активи, з метою отримання доходу.
·
Фінансові посередники – інвестиційно-кредитні фінансові інститути,
які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують їх для
інвестування або кредитування, надання посередницьких послуг.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Структура фінансового ринку – це його побудова за певними ознаками:
функціональною, інституціональною тощо.
За економічною сутністю фінансовий ринок – це сукупність
економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів,
купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів.
В організаційному плані фінансовий ринок – це сукупність ринкових
фінансових інститутів, що супроводжують потік коштів від власників
фінансових ресурсів до позичальників.
Основними суб’єктами ринку виступають інститути позафінансової
сфери, держава, населення, професійні учасники ринку – фінансові інститути
та інститути інфраструктури, а також іноземні учасники ринку.
IV. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватися в різних формах і
різних методах, що визначає розгалуженість і різноманітність фінансового
ринку. Основними ознаками класифікації фінансового ринку є:
1.За терміном обігу фінансових активів:
- Ринок грошей – це ринок, на якому здійснюються операції з купівліпродажу фінансових інструментів і фінансових послуг з терміном обертання
до одного року.
- Ринок капіталів – це ринок, що призначений для довгострокового
інвестування коштів в основний капітал.
2.За видами фінансових активів, що обертаються на ринку:
- Ринок цінних паперів – об’єктом купівлі-продажу виступають усі
види цінних паперів, емітованих підприємствами, фінансовими інститутами,
державою.
- Валютний ринок – об’єктом купівлі-продажу виступають іноземна
валюта і фінансові інструменти, що обслуговують операції з нею.

- Страховий ринок – об’єктом купівлі-продажу виступає страховий
захист у формі різноманітних страхових послуг.
- Ринок золота та інших дорогоцінних металів і каміння. Фінансовими
активами, що обертаються є золото, платина, срібло та дорогоцінні каміння.
- Ринок фінансових послуг – об’єктом купівлі-продажу виступає
специфічний фінансовий товар – послуга, що має ціну та відповідні
характеристики; та ін.
3. За умовами передачі фінансових ресурсів в користування:
- ринок позикового капіталу – ресурси передаються на умовах позики
на визначений термін та під процент за допомогою боргових цінних паперів
або кредитних інструментів;
- ринок акціонерного капіталу – кошти вкладаються на невизначений
термін. При цьому інвестор отримує право на частину прибутку у вигляді
дивіденду.
4. За умовами обертання фінансових інструментів (залежно від того, які
фінансові активи пропонуються для продажу: нові чи емітовані раніше):
- первинний – ринок перших та повторних емісій, на якому
здійснюється початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки;
- вторинний – ринок, на якому укладаються угоди щодо купівліпродажу раніше випущених фінансових активів. Вторинного ринку кредитів
в Україні практично немає.
5. За організаційними формами функціонування:
- біржовий (організований) ринок – найрозвиненіша форма регулярно
функціонуючого ринку для укладання різноманітних угод з цінними
паперами і отримання прибутку за рахунок курсової (цінової) різниці; це
упорядкований ринок, де ступінь упорядкованості залежить від безлічі
факторів, що знаходить своє відображення в правилах торгівлі;
- позабіржовий (неорганізований) ринок – ринок, на якому діють
торгово-інформаційні системи (ТІС).
6. За швидкістю реалізації угод:
- ринок з негайною (терміновою) реалізацією угод, який називають
«ринок спот» і на якому угоди здійснюються за короткий термін (як правило
до 3-х днів) і потребують негайної оплати;
- ринок з реалізацією угод в майбутньому («ринок своп») - предметом
обігу на такому ринку є фондові, валютні, товарні деривативи.

7. За регіональною ознакою:
- місцевий фінансовий ринок, представлений операціями комерційних
банків, страхових компаній, неорганізованих торгівців цінними паперами з їх
контрагентами – місцевими господарюючими суб’єктами і населенням;
- регіональний місцевий ринок – функціонує в межах області
(республіки) і поряд з місцевими неорганізованими ринками включає
систему регіональних фондових і валютних бірж;
- національний фінансовий ринок – включає всю систему фінансових
ринків держави, їх видів і організаційних форм;
- світовий (міжнародний) фінансовий ринок – це складова частина
світової фінансової системи, в якій інтегровані національні фінансові ринки
держав з відкритою економікою.
Фінансовий ринок може бути як повністюсегментований, так і
повністюінтегрований. Якщо ринок повністю сегментований, інвестор з
однієї країни не може вкласти кошти в цінні папери в іншій країні. В
повністю інтегрованому ринку інвестор може інвестувати кошти будь-де.
Процес інтеграції фінансових ринків, який зараз триває в світі,
пов’язаний із багатьма процесами, що відбуваються на національних та
міжнародних ринках. Найважливішу роль серед них відіграють: · розвиток
новітніх технологій, які забезпечують високу ефективність інформаційної
інфраструктури фінансового ринку та системи розрахунків; · концентрація
діяльності учасників ринку в світових фінансових центрах; ·
інституціалізація фінансових ринків, тобто постійне збільшення частки
інституційних учасників ринку (інвестиційних, страхових компаній,
пенсійних фондів тощо); · лібералізація фінансових ринків, тобто створення
законодавства, що сприяє проникненню учасників ринку на фінансові ринки
різних рівнів.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Основними ознаками класифікації фінансового ринку є:
1.За терміном обігу фінансових активів:
2.За видами фінансових активів, що обертаються на ринку.
3. За умовами передачі фінансових ресурсів в користування.
4. За умовами обертання фінансових інструментів (залежно від того, які
фінансові активи пропонуються для продажу: нові чи емітовані раніше).
5. За організаційними формами функціонування.
6. За швидкістю реалізації угод.

7. За регіональною ознакою.
V. ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Головна відмінність між сегментами фінансового ринку (між
валютним, кредитним, фондовим ринками та ін.) у тому, що товаром на цих
ринках виступають різні фінансові активи.
У системі національних рахунків активи визначаються як об’єкти,
що мають вартість і знаходяться у власності економічних суб’єктів, від
яких слід очікувати в майбутньому одержання прибутку або інших
доходів.
В економічній літературі фінансові активи ототожнюють з поняттям
фінансові інструменти.
Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові документи, які
обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких
здійснюються операції на фінансовому ринку.
Існує дві основні категорії фінансових інструментів, які суттєво
відрізняються надійністю щодо отримання доходу – інструменти позики
(облігації, векселі, казначейські зобов’язання тощо) таінструменти власності
(акції).
Інструменти власності – це безстрокові інструменти, що засвідчують
пайову участь інвестора в статутному фонді емітента (АТ).
Інструменти позики – відображають відносини позики між емітентом
та інвестором і, як правило, пов’язані з виплатою доходу інвестору за
надану емітентові позику, характеризуються визначеним терміном обігу.
Крім основної групи фінансових інструментів виділяють і похідну
групу. Похідні фінансові інструменти (деривативи) – це така група
фінансових інструментів, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з
купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів. До
основних характеристик фінансового активу належать: ·
Термін обігу – відрізок часу до кінцевого платежу або вимоги ліквідації
(погашення) фінансового активу. ·
Ліквідність активу – можливість швидкого перетворення його на
готівку буз значних втрат. ·
Дохід за активом – визначається грошовими потоками за ним, тобто
процентними, дивідендними виплатами. ·
Дохідність – розраховується у вигляді річної процентної ставки.
Розрізняють номінальну та реальну ставки доходу. Номінальна ставка доходу
відображає в грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової

одиниці вкладень. Реальна ставка доходу дорівнює номінальній ставці
доходу за вирахуванням темпів інфляції. ·
Ризиковість фінансового активу відображає невизначеність, пов’язану з
величиною та часом отримання доходу за даним активом у майбутньому. ·
Подільність фінансового активу характеризується мінімальним його
обсягом, який можна купити чи продати на ринку. ·
Конвертованість – це можливість перетворення фінансового активу
на інший фінансовий актив. ·
Механізм оподаткування – визначає, у який спосіб і за якими ставками
оподатковуються доходи від володіння та перепродажу фінансового активу. ·
Поворотність – властивість, що відображає розмір витрат обігу або
сукупних витрат з інвестування в певний фінансовий актив та по
перетворенню цього активу на готівку. ·
Комплексність – властивість фінансового активу бути сукупністю
кількох простих активів. ·
Близькість до грошей – властивість фінансового активу бути
перетвореним на гроші з мінімальними витратами і мінімальним ризиком.
В цілому фінансовий ринок України досить відокремлений від інших
фінансових ринків і сьогодні тільки розпочинається його інтеграція в
систему міжнародних фінансових ринків.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
У системі національних рахунків активи визначаються як об’єкти, що
мають вартість і знаходяться у власності економічних суб’єктів, від яких слід
очікувати в майбутньому одержання прибутку або інших доходів.
В економічній літературі фінансові активи ототожнюють з поняттям
фінансові інструменти.
Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові документи, які
обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких
здійснюються операції на фінансовому ринку.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Фінансовий ринок – це система економічних та правових відносин,
пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів
Предметом курсу «Правові засади функціонування фінансового ринку» є
дослідження економічного простору, на якому формуються і функціонують
відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу фінансових
активів.
Принципи фінансового ринку – це основні
правила, за якими
відбувається побудова реального й ефективного фінансового ринку.

Функції фінансового ринку – це основні завдання кожного сегменту
ринку, що забезпечують його розвиток. Функції поділяють на загальні, які
характерні для всіх сегментів фінансового ринку і спеціальні (конкретні) –
характеризують розвиток окремої сфери ринку.
Структура фінансового ринку – це його побудова за певними ознаками:
функціональною, інституціональною тощо.
Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові документи, які
обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких
здійснюються операції на фінансовому ринку.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Сутність і значення фінансового ринку. Функції його.
2. Які є основні суб’єкти фінансового ринку?
3. За якими ознаками класифікують фінансові ринки?
4. Чим відрізняється сегментований фінансовий ринок від інтегрованого?
5. На які категорії поділяють фінансові інструменти?
6. Назвіть основні характеристики фінансового активу.
7. На які види поділяють фінансові інструменти за терміном обігу?
8. Назвіть основні принципи фінансового ринку України.
9. Назвіть основні види діяльності фінансових інститутів на ринку.
10.Які види сегментів фінансового ринку формують його структуру?
Тема № 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та
форми регулювання.
2. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та
важелі регулювання.
3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.
4. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.
5. Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою
економікою.
Висновок
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Дослідити сутність регулювання фінансового ринку:
принципи,
напрями, рівні та форми регулювання; визначити сутність державного
регулювання фінансового ринку України; вивчити внутрішнє регулювання
фінансового ринку; проаналізувати міжнародні норми банківського
регулювання та нагляду.
ВСТУП
В Україні фінансовий ринок лише формується, на ньому ще не
встановилися традиції та правила роботи, саме ця причина в першу чергу
обумовлює необхідність приведення в дію системи ефективного регулювання
фінансового ринку з боку державних структур.

І. СУТНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ:
ПРИНЦИПИ, НАПРЯМИ, РІВНІ ТА ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ
Регулювання фінансового ринку –це цілеспрямований вплив на
систему взаємовідносин, що складаються на фінансовому ринку, з метою
впорядкування цих взаємовідносин і забезпечення захисту інтересів осіб, які
беруть в них участь.
Основною метою регулювання фінансового ринку є забезпечення
гармонізації всіх видів інтересів учасників цього ринку: індивідуальних,
корпоративних та державних інтересів, а також інтересів міждержавних та
інтернаціональних об’єднань. Всі інші цілі регулювання можна розглядати як
похідні від зазначеної основної мети і вони характерні для всіх рівнів
регулювання.
Принципи регулювання фінансового ринку –це основні правила, за
якими відбувається цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин між
всіма учасниками ринку для підтримки їх рівноваги.(Принципи регулювання
розглянуті в темі
Розрізняють чотири основні напрями регулювання фінансово ринку та
його сегментів:
1. Регулювання складу інструментів ринку та обсягу їхніх прав.
2. Регулювання складу учасників ринку та окремих видів їх діяльності.
3. Регулювання інформаційних потоків на ринку.
4. Регулювання операцій та форм торгівлі. (Кожний із напрямів буде
розглядатись при вивченні конкретного сегмента ринку).
В системі регулювання розрізняють три рівні: міжнародне, державне та
внутрішнє.
Міжнародне регулювання здійснюється міжнародними організаціями
або шляхом укладення
міжнародних угод щодо інтеграції окремих
національних фінансових ринків.
Державне регулювання полягає в здійсненні державою комплексних
заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком та запобіганні
зловживанням і порушенням у цій сфері.
Внутрішнє регулювання здійснюється недержавними інститутамирегуляторами (саморегульованими організаціями СРО) за окремими
напрямами та видами професійної діяльності на фінансовому ринку.
Форми регулювання фінансового ринку:
Пряме (правове) регулювання – це система встановлення норм
поведінки для учасників фінансового ринку, забезпечення їх застосування,
розв’язання суперечок, що виникають у зв’язку з їх застосуванням. У складі
системи правового регулювання розрізняють дві підсистеми: - нормативне
(законодавче) забезпечення, що складається з правових актів, правил, вимог

та стандартів, які є обов’язковими для всіх учасників ринку; інституціональне (адміністративне) забезпечення правового регулювання, що
складається з компетентних органів, уповноважених видавати нормативні
акти, розробляти правила, вимоги та стандарти щодо функціонування
фінансового ринку.
Непряме (економічне) регулювання – це вплив на функціонування
фінансового ринку через системуекономічних важелів, якими є: - випуск в
обіг (або вилучення) готівкових грошей; - випуск регулюючими органами
власних цінних паперів і проведення операцій з підтримання їх курсу на
вторинному ринку; - вплив на рівень ставок проценту на фінансовому ринку;
- фінансування розвитку інфраструктури фінансового ринку; - інформування
і консультування учасників ринку; - організація навчання фахівців та ін.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Основною метою регулювання фінансового ринку є забезпечення
гармонізації всіх видів інтересів учасників цього ринку: індивідуальних,
корпоративних та державних інтересів, а також інтересів міждержавних та
інтернаціональних об’єднань.
Принципи регулювання фінансового ринку –це основні правила, за
якими відбувається цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин між
всіма учасниками ринку для підтримки їх рівноваги.
ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, СФЕРИ ТА ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ
В Україні фінансовий ринок лише формується, на ньому ще не
встановилися традиції та правила роботи, саме ця причина в першу чергу
обумовлює необхідність приведення в дію системи ефективного регулювання
фінансового ринку з боку державних структур.
Державне регулювання фінансового ринку та його складових – це
об’єднання в єдину систему певних методів і прийомів, що дозволяють
упорядкувати діяльність усіх його учасників і операцій між ними шляхом
встановлення державою певних вимог та правил задля підтримки рівноваги
взаємних інтересів всіх учасників.
Основна мета державного регулювання – це здійснення державою
комплексних заходів щодо:
- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення на ринку
вільних фінансових ресурсів;
- захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку; контролю за прозорістю та відкритістю ринку;

- дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства;
- запобігання монополізації та сприяння розвитку добросовісної
конкуренції на фінансовому ринку.
Серед сфер фінансового ринку, що обов’язково повинні регулюватися
державою слід виділити наступні: ·
- допуск цінних паперів до публічних торгів; ·
- розкриття інформації емітентами; ·
- регулювання діяльності професійних учасників ринку; ·
- реклама на ринку цінних паперів; ·
- заборона маніпулювання цінами та ін.
Таким чином необхідно визначити, що регулювання фінансового ринку
є обов’язком уряду і альтернативи в сучасних умовах державному
регулюванню не існує. (Цілі та принципи державного регулювання визначені
у першому питанні лекції).
Важелями непрямого втручання держави у регулювання ринку є:
1 )податкова політика, яка впливає на ділову активність, а отже, на
потребу в фінансових ресурсах і знаходить своє нормативне оформлення
через податкове право;
2) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку
позикового відсотка;
3) зовнішньоекономічна політика, що пов’язана з регулюванням
операцій з іноземними валютами та експортно-імпортних операцій;
4)гарантії держави щодо позик приватного сектора;
5) вихід держави на ринок позикових капіталів, що створює пряму
конкуренцію між державою та підприємствами-емітентами.
Державно-правове регулювання –це регулювання відносин на всіх
сегментах фінансового ринку, яке здійснюється уповноваженими
державними органами країни шляхом створення нормативно-правових актів,
їх використання, встановлення контролю за дотриманням цих актів.
В усіх країнах, в т.ч. і в Україні, регулювання діяльності фінансового
ринку здійснюється трьома гілками влади: законодавчою, виконавчою і
судовою.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Державне регулювання фінансового ринку та його складових – це
об’єднання в єдину систему певних методів і прийомів, що дозволяють

упорядкувати діяльність усіх його учасників і операцій між ними шляхом
встановлення державою певних вимог та правил задля підтримки рівноваги
взаємних інтересів всіх учасників.
Основна мета державного регулювання – це здійснення державою
комплексних заходів щодо:
- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення на ринку
вільних фінансових ресурсів;
- захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку; контролю за прозорістю та відкритістю ринку;
- дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства;
- запобігання монополізації та сприяння розвитку добросовісної
конкуренції на фінансовому ринку.
ІІІ. ВНУТРІШНЄ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Внутрішнє
регулювання
фінансового
ринку
здійснюється
недержавними інститутамирегуляторами (саморегульованими організаціями
СРО) за окремими напрямами та видами професійної діяльності.
Саморегульована організація (СРО) – недержавний інститут-регулятор
фінансового ринку, що створюється як добровільне неприбуткове об’єднання
професійних учасників ринку, яке має на меті захист інтересів своїх членів.
Статус СРО на фінансовому ринку в Україні можуть одержати громадські
організації, що складаються із фізичних або юридичних осіб, які мають
статус професійних учасників фінансового ринку, в першу чергу ринку
цінних паперів, а також фондові біржі. Професійні учасники ринку
об’єднуються в СРО за видами професійної діяльності.
Основні завдання СРО:
- розробка та впровадження правил, стандартів та вимог щодо
здійснення операцій на фінансовому ринку, які є обов’язковими для всіх її
членів;
- контроль за діяльністю своїх членів та інших учасників ринку;
- організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації
фахівців-учасників, здійснення їх сертифікації;
- надання дозволів особам, які здійснюють професійну діяльність на
фінансовому ринку;
- вирішення суперечок, що виникають між учасниками тощо.
В Україні до СРО відносять: фондові біржі, асоціації дилерів і брокерів,
інвестиційні фонди, банківські установи та інші. Самою стабільною і
відомою серед СРО є Перша фондова торгова система (ПФТС), яка

розпочала свою діяльність в 1996 р. Як і будь-яка торговоінформаційна
система, ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації
торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною
мережею, яка дає учасникам можливість обміну пропозиціями купівліпродажу цінних паперів. Учасниками ПФТС є торгівці цінними паперами, які
отримали відповідні ліцензії на діяльність з випуску та обігу цінних паперів,
зареєстровані відповідно до встановлених правил і мають право на укладення
угод з цінними паперами.
До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери, випущені згідно з
чинним законодавством України, які викликають зацікавленість у учасників
торгівлі.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Внутрішнє
регулювання
фінансового
ринку
здійснюється
недержавними інститутамирегуляторами (саморегульованими організаціями
СРО) за окремими напрямами та видами професійної діяльності.
Саморегульована організація (СРО) – недержавний інститут-регулятор
фінансового ринку, що створюється як добровільне неприбуткове об’єднання
професійних учасників ринку, яке має на меті захист інтересів своїх членів.
IV. МІЖНАРОДНІ НОРМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА НАГЛЯДУ
Самими активними суб’єктами фінансового ринку є банки.
Мета банківської системи – забезпечити самими доступними засобами
розвиток ринкової економіки в країні, що є запорукою поліпшення добробуту
населення, і вихід країни на світовий фінансовий ринок.
Рада Європейського Союзу (ЄС) розробила директиви, дотримання
яких сприяє створенню ефективного, розвинутого банківського нагляду, що
відповідає кращим міжнародним зразкам. Основні із них: про скасування
обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових установ і
вільного надання ними незалежних послуг; зобов’язання щодо публікації
документації про річну фінансову звітність кредитними закладами; про
запобігання використання фінансової системи для «відмивання» грошей; про
політику ЄС щодо електронних підписів; повна відповідність банківського
нагляду Базельським принципам.
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (1999
р.) банківське регулювання – одна із функцій Національного банку України,
яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків,
визначають загальні принципи банківської діяльності.

Банківський нагляд –це система контролю та активних впорядкованих
дій НБУ, спрямованих на дотримання банками у процесі їх діяльності
законодавства України івстановлених нормативів, з метою забезпечення
стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.
Під регулюванням банківської діяльності розуміють: використання
монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських
резервів, а також на рівень процентних ставок; ухвалення положень, що
базується на чинному законодавстві і які регламентують діяльність банків;
застосування превентивних і протекційних заходів, що спрямовані на
забезпечення стабільності функціонування банківської системи і проведення
центральними банками ефективної монетарної політики. Превентивні заходи
застосовуються для уникнення можливих негативних наслідків в тій чи іншій
економічній ситуації і включають: ·
вимоги щодо розміру, структури банківського капіталу та його
адекватності банківським активам з урахуванням їх ризикованості; ·
вимоги щодо ліквідаційної позиції банків; ·
вимоги щодо диверсифікації банківських ризиків тощо.
Протекційні заходи застосовуються для захисту від уже існуючої
загрозливої для банку ситуації, що може спричинити неплатоспроможність,
банкрутство банку і включають :
- рефінансування комерційних банків центральним банком;
- створення і функціонування систем гарантування банківських
депозитів;
- вимоги щодо формування банками резервів для відшкодування
можливих втрат від проведення активних операцій банків тощо.
Держава в особі центрального банку та відповідних уповноважених
органів ставить за мету впровадження пруденційного нагляду, спрямованого
на забезпечення обачливої поведінки банків, виконання ними вимог
фінансової безпеки.
Основнимизавданнями банківського регулювання та нагляду є: ·
забезпечення стабільності та надійності банківської системи; ·
захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках; ·
створення конкурентного середовища у банківському секторі; ·
забезпечення відкритості (прозорості) у діяльності банківського сектора
в цілому і кожного банку зокрема та ін.

У світовій банківській практиці спостерігається тенденція до
поступової уніфікації системи банківського регулювання та нагляду, яка
пов’язана з діяльністю Міжнародного комітету з банківського нагляду, який
більш відомий як Базельський (за місцем його знаходження у Швейцарії у м.
Базелі). Базельський комітет є самою авторитетною організацією у світі щодо
визначення політики в галузі банківського регулювання та нагляду. Ним
визначено 25 принципів ефективного банківського нагляду,
яких
дотримуються всі розвинені держави світу.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Самими активними суб’єктами фінансового ринку є банки.
Мета банківської системи – забезпечити самими доступними засобами
розвиток ринкової економіки в країні, що є запорукою поліпшення добробуту
населення, і вихід країни на світовий фінансовий ринок.
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (1999
р.) банківське регулювання – одна із функцій Національного банку України,
яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків,
визначають загальні принципи банківської діяльності.
V. РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КРАЇНАХ З
РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Фінансові ринки різних країн функціонують за різними моделями, але
організаційна будова системи регулювання в переважній більшості держав
ґрунтується на концепції дворівневої системи органів регулювання. Перший
рівень становлять органи державного регулювання, другий – утворюють
саморегульовані організації (СРО), створені професійними учасниками ринку
цінних паперів.
У світові практиці розрізняють дві основні моделі регулювання
фінансового ринку.
Перша модель – регулювання фінансового ринку зосереджується
переважно в державних органах і лише невелика частина повноважень щодо
нагляду, контролю, встановлення обов’язкових правил поведінки передається
державою саморегульованим організаціям професійних учасників ринку.
Такий підхід застосовується в США, Франції.
Друга модель – максимально можливий обсяг повноважень передається
саморегульованим організаціям, значне місце в контролі посідають не
жорсткі правила, а переговорний процес, узгодження і при цьому держава
зберігає за собою основні контрольні функції (Великобританія).

На даному етапі розвитку світового фінансового ринку
міжнародними регулюючими організаціями є:
1) Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO);
2) Форум Європейських Комісій з цінних паперів (FESCO);
3) Група 30.
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) з штабквартирою в Монреалі була створена в 1974 році як Міжамериканська
асоціація Комісій з цінних паперів. На початку 90-х років ця організація
виконувала функції інформаційнокоординуючого центра, сьогодні – це
впливова та авторитетна міжнародна організація, яка координує діяльність
світового ринку капіталів та об’єднує комісії з цінних паперів понад 120
країн світу. Україна є членом IOSCO з 18 вересня 1996року.
Головними завданнями IOSCO є: - розробка стандартів регулювання
діяльності на фондових ринках; - обмін інформацією для прискорення
розвитку національних ринків; - розробка стандартів нагляду за
міжнародними операціями з цінними паперами.
Форум Європейських Комісій з цінних паперів (FESCO) – міжнародна
регулююча організація, яку заснували у грудні 1997 року 17 Європейських
наглядових органів з метою покращення захисту інвестора, підвищення
цілісності і прозорості ринків капіталу. Головним досягненням у роботі
FESCO з координації тісної співпраці між Європейськими наглядовими
органами є підписання Меморандуму Взаєморозуміння між членами FESCO,
який є основою для співробітництва та обміну інформацією з питань
ринкового нагляду.
Група 30 – незалежна недержавна некомерційна організація, що була
створена у 1978 році експертами 30 фінансових ринків з метою усунення
бар’єрів у міжнародній торгівлі цінними паперами. У березні 1989 р. «Група
Тридцяти» вперше опублікувала звіт, в якому оприлюднила дев’ять
рекомендацій щодо підвищення ефективності розрахункових і клірингових
систем та зменшення ризиків при операціях з цінними паперами.
На сьогодні в світі нагромаджено значний досвід регулювання
фінансових ринків як розвинутих, так і таких, що розвиваються. Для України
важливим є як правильно і раціонально використати цей досвід стосовно
регулювання фінансового ринку відповідно до міжнародних рекомендацій.
В країнах з розвинутою ринковою економікою здійснюється процес
постійного вдосконалення системи регулювання фінансового ринку.
ВНімеччині, де особливу роль в економіці та на фондовому ринку
відіграють банки, приймаються заходи до посилення регулювальної ролі
держави на ринку.

В Японії Рада з цінних паперів та бірж, Рада з питань бухгалтерії
підприємств, Рада з вивчення фінансової системи та інші на період з 1996
року до 2001 року розробили план комплексної реформи фінансової системи,
яка включає і питання регулювання фінансового ринку.
У США найбільший фондовий ринок у світі, який характеризується
постійними фінансовими інноваціями, де переважають акції, що має
надзвичайно важливе значення для національної економіки. Регулюється
фінансовий ринок федеральними і місцевими законодавчими актами.
Фінансовий ринок Великобританії регулюється різними Державними
установами. Міністерство фінансів займається питаннями, пов’язаними зі
знанням Закону про фінансові послуги, визнанням закордонних
інвестиційних бірж, контролем над виконанням фондовою біржею своїх
функцій як офіційної установи, що займається лістингом цінних паперів,
надає допомогу закордонним регулюючим установам.
У регулюванні фінансового ринку України існує багато проблем і
труднощів: відсутність послідовної виваженої політики держави,
недостатність політичної волі та ресурсів для забезпечення державного
регулювання. Тому на сучасному етапі становлення фінансового ринку
перед органами регулювання стоїть багато завдань, із яких першочерговим
стратегічним завданням є розробка і розвиток державної програми щодо
«створення» вітчизняного інвестора – основного учасника будь-якого
сегмента ринку.
Отже, регулювання фінансового ринку України має здійснюватися на
принципах створення гнучкої та ефективної системи управління, надійно
діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики
зловживань і злочинності на ринку цінних паперів, на основі відповідної
законодавчої бази.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Фінансові ринки різних країн функціонують за різними моделями, але
організаційна будова системи регулювання в переважній більшості держав
ґрунтується на концепції дворівневої системи органів регулювання. Перший
рівень становлять органи державного регулювання, другий – утворюють
саморегульовані організації (СРО), створені професійними учасниками ринку
цінних паперів.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Основною метою регулювання фінансового ринку є забезпечення
гармонізації всіх видів інтересів учасників цього ринку: індивідуальних,

корпоративних та державних інтересів, а також інтересів міждержавних та
інтернаціональних об’єднань.
Принципи регулювання фінансового ринку –це основні правила, за
якими відбувається цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин між
всіма учасниками ринку для підтримки їх рівноваги.
Державне регулювання фінансового ринку та його складових – це
об’єднання в єдину систему певних методів і прийомів, що дозволяють
упорядкувати діяльність усіх його учасників і операцій між ними шляхом
встановлення державою певних вимог та правил задля підтримки рівноваги
взаємних інтересів всіх учасників.
Внутрішнє
регулювання
фінансового
ринку
здійснюється
недержавними інститутами регуляторами (саморегульованими організаціями
СРО) за окремими напрямами та видами професійної діяльності.
Саморегульована організація (СРО) – недержавний інститут-регулятор
фінансового ринку, що створюється як добровільне неприбуткове об’єднання
професійних учасників ринку, яке має на меті захист інтересів своїх членів.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1.Яка основна мета регулювання фінансового ринку?
2. Які є рівні та форми регулювання фінансового ринку?
3. Назвати сфери фінансового ринку, що регулюються державою.
4. Визначити важелі непрямого втручання держави у регулювання фінансового
ринку.
5. Які моделі регулювання фінансового ринку існують у світовій практиці?
6. З якою метою державні органи України досліджують законодавче
регулювання фінансового ринку розвинутих країн?
7. Сутність внутрішнього регулювання фінансового ринку України.
8. Основні завдання саморегульованих організацій.
9. Чим відрізняється банківський нагляд від регулювання банківської діяльності?
10.Які є превентивні заходи регулювання банківської діяльності і чим вони
відрізняються від протекційних заходів?
11.Основні завдання банківського регулювання і нагляду.
ТЕМА № 3. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
(4 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ
1. Сутність фінансових посередників та їх функції
2. Суб’єкти банківської системи.
3. Небанківські фінансові та кредитні інститути.
4. Контрактні фінансові інститути.
5. Посередники депозитарно-клірингової системи.
Висновок
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
13. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст.
141).
14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.
15. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – №
1. – Ст. 1. 5
16. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006
р. // ВВР України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
17. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. //
ВВР. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. 29.
18. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р.
// ВВР України. – 2013. – № 29. – Ст. 1534.
19. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. // ВВР
України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.
20. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 9 липня 2003
р. // ВВР України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.
21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон
України від 30 жовтня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
22. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. // ВВР.
– 2008. – № 50 – 51. – Ст. 384.
23. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг
ломбардами : Затверджене розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України 26 квітня 2005 р. № 3981
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
/show/z0565-05.
24. Буднік М. М. Фінансовий ринок : конспект лекцій / М. М. Буднік, Н. В.
Сабліна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 155 с.
25. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р.
Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

26. Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мартюшева,
М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – К. : Кондор, 2008. – 324 с.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з сутністю фінансових посередників та їх функціями,
дослідити роль та значення суб’єктів банківської системи, небанківськіх
фінансових та кредитних інститутів, дослідити правовий статус контрактних
фінансових інститутів.
ВСТУП
Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від
фізичних та юридичних осіб, які є вкладниками або інвесторами, до осіб,
переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб здійснювати
розширене відтворення, виконує фінансовий ринок. Основними учасниками,
що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та
ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є фінансові посередники.
Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою
розвитку інших секторів економіки країни. Наявність ефективних фінансових
посередників – банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів,
кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та
прогнозованому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві.
Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є потужним
джерелом інвестицій в економіку України, що розвивається досить
стрімкими темпами. У зв’язку з вищезазначеним доцільно розглянути
сутність та роль фінансових посередників у розвитку як фінансового ринку,
так і фінансової системи країни в цілому.
І. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Фінансові посередники –це фінансові установи, до яких належать
суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні
інститути, контрактні фінансові інститути та суб’єкти депозитарноклірингової системи.
Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю
фінансових посередників і їх різноманітністю, а також асортиментом
фінансових послуг, які вони надають.
Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових
посередників ділять на спеціалізованих і універсальних.

Спеціалізовані – фінансові посередники, що займаються на ринку
одним видом діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми,
пенсійні фонди тощо).
До універсальних відносять фінансових посередників, що надають
своїм клієнтам широкий спектр фінансових послуг і діють на розвинених
фінансових ринках. До цієї групи належать банки.
Залежно від
укладання і виконання угод з фінансовими
інструментами фінансових посередників ділять на дві групи.
Перша група – це безпосередні фінансові посередники: комерційні
банки, торгівці цінними паперами, компанії з управління активами,
інвестиційні фонди, довірчі товариства;друга –фінансові посередники, які
забезпечують формування інфраструктури фінансового ринку, тобто його
функціонування. Це депозитарії, фондові біржі, торгово-інформаційні
системи, зберігачі, реєстратори, саморегульовані організації.
Посередники кожного сегменту фінансового ринку мають свої
конкретні функції, виконання яких підкреслює значення посередництва на
фінансовому ринку.
Основними із них є: ·
наданням послуг, пов’язаних з емісією фінансових активів та з їх
обігом на вторинному ринку; ·
інвестуванням
коштів у різні галузі економіки при емісії
корпоративних цінних паперів; ·
залученням коштів для забезпечення потреб державного бюджету;
·
допомогою приватним особам, що мають заощадження,
диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємства); ·
забезпеченням ліквідності ринку та ін.
У зв’язку з посиленням державного регулювання національних
ринків та зростаючими потребами учасників ринку в якісних і
різноманітних послугах фінансове посередництво набуває універсальних
форм.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Фінансові посередники –це фінансові установи, до яких належать
суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні
інститути, контрактні фінансові інститути та суб’єкти депозитарноклірингової системи.
Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових
посередників ділять на спеціалізованих і універсальних.

ІІ. . СУБ’ЄКТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Банківська система у світі почала формуватися з появою перших
банківських послуг, коли в процесі обігу одного товару на інший людство
вперше застосувало гроші як еквівалент.
Першими банківськими
послугами були збереження, заощадження, пересилка та розмінювання
грошей; обмін грошей однієї країни на гроші іншої; надання позик для
вчасного здійснення розрахунків та інші.
Зараз існує банківська система світу, яка представлена великою
кількістю банківських установ, що надають послуги міжнародного значення
та національна банківська система, яка об’єднує банківські установи країни.
Банківська система країни з ринковою економікою має багаторівневу
структуру: І рівень – Центральний банк, ІІ рівень – комерційні банки.
Сьогодні комерційний банк може надати клієнту до 200 видів різноманітних
банківських продуктів і послуг.
Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних
банків поділяють на дві групи: пасивні операції – забезпечують формування
ресурсів банку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення
нормальної діяльності й одержання запланованого доходу і активні операції
– пов’язані з розміщенням банком власних та залучених коштів для
одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності.
Сучасна банківська система України складається з Національного банку
України (НБУ) та інших банків, що створені і діють на території України
відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську
діяльність».
НБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій
здійснює низку операцій: надає кредити комерційним банкам, здійснює
дисконтні операції з векселями і чеками, купує і продає на вторинному ринку
цінні папери, відкриває рахунки у закордонних банках, веде рахунок
Державного казначейства України, виконує операції по обслуговуванню
державного боргу, веде рахунки міжнародних організацій та інші операції,
необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.
В українській фінансово-банківській системі комерційні банки
організовані у формі акціонерних товариств та компаній з обмеженою
відповідальністю; можуть функціонувати як універсальні так і спеціалізовані.
Ощадні банки, у світовій практиці, є фінансовими інститутами, які
залучають кошти інвесторів у вигляді депозитів та надають позики під

заставу нерухомості. Основним видом діяльності таких інститутів є
фінансування купівлі нерухомості.
Ощадні і кредитні асоціації засновуються у вигляді акціонерних
товариств або взаємних фондів. Основними джерелами фінансових ресурсів
ощадних та кредитних асоціацій виступають різні види депозитів: ощадні,
строкові та чекові. Основні активи асоціацій – це заставні, цінні папери,
забезпечені заставними та державні цінні папери.
Кооперативні банки –спеціальні кредитно-фінансові інститути, що
утворюються товаровиробниками на приватних засадах для задоволення
взаємних потреб у кредитах та інших банківських послугах. В Україні
кооперативні банки створюються за принципом територіальності і
поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.
Спеціалізовані банки діють на вузьких секторах грошового ринку і
займаються вузьким колом банківських операцій, де потрібні особливі
технічні прийоми та спеціальні знання. Тому ця діяльність для універсальних
банків є невигідною.
В Україні банки мають право створювати банківські об’єднання і
можуть бути учасником лише одного із них:
Банківська корпорація – це юридична особа (банк), засновниками та
акціонерами якої можуть бути виключно банки; створюється з метою
концентрації капіталів банків – учасників корпорації, підвищення їх
загальної ліквідності та платоспроможності.
Банківська холдингова група – це банківське об’єднання, до складу
якого входять виключно банки. Материнському банку банківської
холдингової групи має належати не менше 50% акціонерного (пайового)
капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми
банками. Фінансова холдингова група –
банківське об’єднання, що
складається з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має
бути щонайменше один банк і материнська компанія є фінансовою
установою.
Уряд України розробив Державну комплексну програму реформування
та розвитку банківської системи, в основу якої були покладені такі принципи:
- спрямованість макроекономічної політики на забезпечення стабільних
умов для підприємницької діяльності;
- прозорість і забезпеченість життєздатності фінансових інститутів;
- сприяння розбудові фінансової інфраструктури;

- створення умов для зменшення витрат на фінансове посередництво.
Основними є такі напрями реформування банківської системи України:
1. Забезпечення розбудови банківської системи, здатної ефективно та
адекватно діяти в умовах ринкової економіки.
2. Удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю банків.
3. Встановлення клімату довіри до банківської системи з боку
юридичних та фізичних осіб.
4. Створення умов для підтримки стабільності національної грошової
одиниці – гривні.
5. Посилення мобілізації заощаджень населення та підприємницьких
структур за рахунок створення ефективної системи страхування вкладів.
6. Подальше вдосконалення та підвищення ефективності платіжної
системи та ін.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Сучасна банківська система України складається з Національного банку
України (НБУ) та інших банків, що створені і діють на території України
відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську
діяльність».
НБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій
здійснює низку операцій: надає кредити комерційним банкам, здійснює
дисконтні операції з векселями і чеками, купує і продає на вторинному ринку
цінні папери, відкриває рахунки у закордонних банках, веде рахунок
Державного казначейства України, виконує операції по обслуговуванню
державного боргу, веде рахунки міжнародних організацій та інші операції,
необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.
Комерційні банки організовані у формі акціонерних товариств та
товариств з обмеженою відповідальністю; можуть функціонувати як
універсальні так і спеціалізовані.
ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ
У країнах з розвиненими ринковими відносинами
небанківські
фінансово-кредитні інститути представлені лізинговими, факторинговими
компаніями, кредитними спілками, касами взаємодопомоги. Як свідчить
практика, сьогодні на фінансовому ринку їх роль зростає, що зумовлено
зростанням доходів населення, активним розвитком ринку цінних паперів і

наданням небанківськими кредитними інститутами спеціальних послуг, яких
не можуть надавати банки.
Лізингові компанії – фінансово-кредитні формування, що досить
поширені в західних країнах і поступово набирають свого розвитку в Україні.
Законом України ―Про лізинг‖ визначено, що лізинг – це
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи
залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне
користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю
лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізинг – порівняно
нова специфічна форма організації кредитно-фінансових відносин, що
поєднує в собі елементи кредитування в натуральній і грошовій формі; це
форма матеріально-технічного забезпечення з одночасним кредитуванням та
орендою.
У промислово-розвинених країнах лізингові операції отримали
широкий розвиток в останні десятиріччя. На умовах лізингу в США
купується близько 45% обладнання, що реалізується на внутрішньому ринку,
в Японії – 33%, в Німеччині – 18%, в Австралії – 25%, Англії, Швеції,
Франції – 13-17%.
У плані рахунків бухгалтерського обліку лізинг виступає під поняттям
фінансової оренди.
Є два види лізингу:фінансовий та операційний. Операційний лізинг
характеризується більш коротким, ніж життєвий цикл виробу, терміном
контракту, що передбачає неповну амортизацію обладнання за час оренди,
після чого воно повертається лізингодавцю і може бути знову здано в оренду
Фінансовий лізинг –це найбільш типова і поширена форма лізингу, що
характеризується середньо-і довгостроковим характером контрактів,
амортизацією повної або більшої частини вартості обладнання; переважно це
форма довгострокового кредитування купівлі, яка відрізняється від звичайної
угоди купівлі-продажу моментом переходу права власності на об’єкт угоди
до споживача.
Форми лізингу: Прямий лізинг -форма матеріально-технічного
забезпечення з одночасним кредитуванням та орендою.
Лізинг, що повертається (зворотний лізинг) – це договір лізингу,
який передбачає набуття лізингодавцем майна у власника і передачу цього
майна йому у лізинг.
Пайовий лізинг – здійснення лізингу за участю суб’єктів лізингу на
основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або
кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої

кошти.
Міжнародний лізинг – договір лізингу, що здійснюється суб’єктами
лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо
майно чи платежі перетинають державні кордони.
Лізингодавець – це суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі
банківська або небанківська фінансова установа, який передає в
користування об’єкти лізингу за договором лізингу.
Лізингоодержувач –
суб’єкт підприємницької діяльності, який
одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу.
Продавець лізингового майна – суб’єкт підприємницької діяльності,
який виготовляє майно (машини, устаткування тощо) або продає власне
майно, яке є об’єктом лізингу.
Об’єкти лізингу – будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути
віднесене до основних фондів відповідно до законодавства.
Факторингові компанії. Факторинг є порівняно новою ефективною
системою покращення ліквідності та зменшення фінансового ризику
приорганізації платежів. Факторинг –це різновидність торговельнокомісійної операції, пов’язаної з кредитуванням оборотних коштів, що
полягає в інкасуванні дебіторської заборгованості покупця і є специфічною
різновидністю короткострокового
кредитування та посередницької
діяльності.
Перші факторингові послуги були надані американськими банками в
50-х роках ХХ ст. Офіційно вони були визнані одним із видів банківської
діяльності в США в 1963 році.
Головною метою факторингу є отримання коштів негайно або у термін,
визначений угодою. Відповідно до Конвенції про міжнародний факторинг,
прийнятій у 1988 році Міжнародним інститутом уніфікації приватного права,
операція вважається факторингом у тому випадку, якщо вона задовольняє як
мінімум дві із наступних чотирьох вимог:
1) наявність кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог;
2) ведення бухгалтерського обліку постачальника, перш за все обліку
реалізації; 3) інкасування заборгованості постачальника;
4) страхування постачальника від кредитного ризику.
При управлінні боргами клієнта фірма-фактор здійснює управління
його рахункамифактурами, веде бухгалтерський облік-продаж, здійснює
кредитний контроль та отримує борги.
В Україні факторингові операції використовуються з 1989 року і
здійснюються комерційними банками, однак частка факторингу в їх балансі
на сьогодні незначна і коливається в межах від 0,5 до 5%.
Проблеми розвитку факторингових послуг в Україні:

1. Неготовність переважної більшості вітчизняних банків до розвитку
факторингового обслуговування. Головна трудність тут чисто методологічна
– факторинг відносять то до кредитних, то до дисконтних, то до інших
банківських операцій.
2. Неготовність
переважної
частини банків
країни
до
середньострокових інвестицій у нову для них галузь діяльності. Основною
перешкодою тут є не факторингове фінансування, а досить тривалий і
порівняно затратний «нульовий цикл», пов’язаний із постановкою справи,
який навіть за наявності професійної команди відбирає від 6 до 12 місяців. ·
Недостатньо підготовлена законодавча база. Факторинговий бізнес потребує
серйозних інвестицій, до яких в Україні поки що мало хто готовий, такий
бізнес зможе вести тільки компанія з великими фінансовими ресурсами.
Кредитні спілки. В умовах повільного збільшення доходів населення
постійно збільшується попит на предмети довгострокового користування –
автомобілі, будинки, меблі, комп’ютери та інші товари домашнього вжитку.
Для задоволення потреб населення «у кредиті» почали створювати кредитні
спілки, основна мета яких – підвищення добробуту учасників.
Велику роль кредитні спілки відіграють у США, Західній Європі, у
Польщі, Чехії, Угорщині, де малий бізнес відіграє дуже важливу роль у
забезпеченні економічного росту.
Кредитна спілка –це фінансова установа, суспільна організація, яка
залучає грошові заощадження своїх членів для взаємного кредитування.
Діяльність кредитних спілок в Україні регулюється Тимчасовим положенням
про кредитні спілки в Україні та Законом України «Про об’єднання
громадян». Згідно діючого законодавства кредитна спілка –це неприбуткова
організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових
послуг шляхом об’єднання грошових внесків.
На сьогодні кредитні спілки не відіграють великої ролі на фінансовому
ринку України. Головною причиною їх слабкого розвитку є невідповідність
законодавства та повне протиріччя його загальновизнаним нормам світового
права.
Каси взаємодопомоги. У зарубіжних країнах широкого розвитку
набули такі громадські кредитні установи як каси взаємодопомоги, які
об’єднують на добровільних засадах громадян для надання взаємної
матеріальної допомоги. Вони створюються при профспілкових організаціях
для працівників – членів профспілки, у відділах соціального забезпечення
місцевих органів влади – для пенсіонерів.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Небанківські фінансово-кредитні інститути представлені лізинговими,
факторинговими компаніями, кредитними спілками, касами взаємодопомоги.
IV. КОНТРАКТНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ
Важливим посередником на фінансовому ринку виступають контрактні
фінансові інститути, які включають інститути спільного інвестування
(ІСІ), пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії,
позичково-ощадні асоціації, благодійні фонди.
Інститути спільного інвестування (ІСІ) –це організаційно-правова
форма діяльності, пов’язана з об’єднанням (залученням) грошових коштів
інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери
інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Перший інститут спільного інвестування у вигляді інвестиційної
компанії з’явився у Бельгії у 1822 р. Перший інвестиційний фонд виник у
Великобританії у 1831 році, але початком історії інвестиційних фондів
прийнято вважати 1924 рік, коли у США був сворений перший «взаємний
фонд» Massachusetts Investment Trust. На взаємні фонди в США припадає
близько 95% інвестицій ІСІ.
Якщо в США найбільш популярним способом вкладення грошей є
покупка акцій взаємних фондів або відкритих інвестиційних компаній, а
також поширені закриті інвестиційні компанії, то у Великобританії перевагу
віддають так званим юніт-трастам (пайові трасти). Активи всіх інвестиційних
фондів у Великобританії досягають 29% ВВП.
УФранції ІСІ називають інвестиційними компаніями зі змінним
капіталом (SICAV). За останні 20 років їх активи зросли з невеликої суми до
500 млрд. доларів. Майже 25% французьких родин володіють їх акціями.
Закон України «Про інститути спільного інвестування» започаткував
утворення абсолютно нових для економіки України інститутів фінансового
ринку. Інститути спільного інвестування залежно від порядку здійснення їх
діяльності можуть бути відкритого, закритого та інтервального типу, а також
строковими і безстроковими, диверсифікованими і недиверсифікованими.
ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління
його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів
викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його
активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше
одного разу на рік.
Пайовий інвестиційний фонд – це активи, що належать інвесторам на
праві спільної частки власності, перебувають в управлінні компанії з

управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її
господарської діяльності. (Компанія з управління активами це господарське
товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на
підставі ліцензії, що видається ДКЦПФР).
Венчурні фонди – це спеціалізовані фінансові інститути, створені для
роботи в зоні найбільшого ризику, внаслідок чого їх інвестиції є
найдорожчими, про що не можна сказати про спільне інвестування, яке
ніколи не було орієнтоване на високий дохід і значний ризик. Зростання
капіталу в 10 разів за 5-7 років – нормально очікуваний результат
європейського чи американського венчурного фонду.
Поняття
венчурного
фонду
в
Україні
відрізняється
від
загальноприйнятого: у нас це специфічний ІСІ, правила формування,
існування та закриття якого підпорядковані загальним правилам діяльності
ІСІ та компаній з управління активами. Корпоративний інвестиційний фонд –
це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і
провадить виключно діяльність зі спільного інвестування.
Корпоративний інвестиційний фонд створюється
законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

відповідно

до

Пенсійні фонди –це самостійна фінансово-банківська система, що не
входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок
коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями на заходи
соціального страхування, страхових внесків громадян, а також коштів
державного бюджету України.
У пенсійних фондах західних країн акумулюються значні довгострокові
грошові кошти, які інвестуються переважно в акції приватних компаній як на
національному, так і на міжнародних фінансових ринках. Уряд заохочує
розвиток пенсійних фондів, тому що частина їх резервів розміщується у
короткострокові й довгострокові державні цінні папери.
В Україні, згідно з законом «Про пенсійне забезпечення» від 17
лютого 2000 року, громадяни мають право на державне пенсійне
забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в
інших випадках, передбачених цим Законом.
З 1 січня 4004 року набрав
чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», згідно з
яким починає діяти трирівнева система пенсійного забезпечення, яка
передбачає створення низки фінансових установ нового типу та розширення
функцій нинішніх. Недержавне пенсійне забезпечення у новій пенсійній
системі належить до третього рівня і за економічним змістом є
накопичувальним. Суб’єктами накопичувальної системи недержавного

пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні фонди, банки, страхові
організації, юридичні особи, які здійснюють адміністративне недержавними
пенсійними фондами та їхніми пенсійними активами, банки-зберігачі.
Недержавний пенсійний фонд створюється як неприбуткова організація
(непідприємницьке товариство), головною метою діяльності якого є
накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з
подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних
виплат учасникам фонду. Банківська установа може відкривати депозитні
пенсійні рахунки, але максимальна накопичувальна сума на них обмежується
і максимальний розмір накопичувального рахунку не може перевищувати
суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб. Страхова організація, яка діє як оператор на ринку
недержавного пенсійного забезпечення – це юридична особа, виключним
видом діяльності якої є страхування життя, а також, якщо є ліцензія, може
здійснювати страхування й виплату довічних пенсій. Зберігач пенсійного
фонду – це банк, який проводить депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів. Недержавний пенсійний фонд може обслуговуватися лише одним
зберігачем і всі операції з пенсійними активами пенсійного фонду
здійснюються через зберігача.
Страхові компанії відіграють надзвичайно велику роль на фінансовому
ринку, забезпечуючи інвесторам страховий захист від різного роду ризиків.
Ломбарди – кредитні установи, що створюються для надання
населенню послуг по схову предметів домашнього вжитку і особистого
користування, а також видачі позичок під заставу цих предметів. Швидше
всього і найменший кредит (20-30 грн. і більше) можна взяти у ломбарді, які
у нашій країні виникли ще на початку 20-х років.
Ломбард здійснює свою діяльність на основі господарського
розрахунку, має статутний фонд, у встановленому порядку користується
позичками комерційних банків і є юридичною особою.
Фінансові компанії – кредитно-фінансові установи, які спеціалізуються
на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів кредитів
(споживчого, інвестиційного та ін.), проведенні фінансових операцій. Вони
акумулюють грошові кошти промислових та торговельних фірм, деяких
фінансових установ і менше – населення. Фінансові компанії сплачують
своїм вкладникам вищі проценти, ніж комерційні банки; їх розвиток
можливий при широкій насиченості споживчого ринку товарами та
послугами, а також активній конкуренції між ними.

Позичково-ощадні асоціації –це кредитні товариства, створені для
фінансування житлового будівництва. Основою їх діяльності є надання
іпотечних кредитів під житлове будівництво в містах і сільській місцевості
(90% активів), а також вклади в державні цінні папери; домінують на
фінансовому ринку у західних державах, у яких до іпотечного кредиту для
житлового будівництва звертаються середні верстви населення.
Благодійні організації. Розвиток благодійних фондів, як свідчить
світова практика, пов’язаний з рядом причин: благодійність стала частиною
підприємництва; власники великих особистих капіталів створюють
благодійні фонди, щоб уникнути великих податків при передачі нащадку чи
даруванні і третя причина – створення фондів дозволяє великим власникам
капіталів приховувати свої капітали від обкладання прибутковим податком та
податком на спадок.
Благодійні фонди користуються великими
податковими пільгами. В Україні прийнятий Закон «Про благодійництво та
благодійні організації» від 16 вересня 1997 року, згідно з яким
«благодійництво –це добровільна безкорислива пожертва фізичних та
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,
організаційної та іншої благодійної допомоги». Формами благодійництва є
меценатство і спонсорство. Благодійні організації можуть утворюватися у
таких організаційно-правових формах: благодійний фонд, членська
благодійна організація, благодійна установа, інші благодійні організації
(місії, ліги, фундації тощо).
Благодійні організації утворюються і діють за територіальним
принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та
міжнародні.
Благодійництво, благодійна діяльність
сприяють практичному
здійсненню програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного
стану (надання допомоги громадянам, видавничій справі, засобам масової
інформації, сприяння розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, захист
материнства та дитинства тощо).
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Інститути спільного інвестування включають пенсійні фонди,
страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, позичково-ощадні асоціації,
благодійні фонди.
V. ПОСЕРЕДНИКИ ДЕПОЗИТАРНО-КЛІРИНГОВОЇ СИСТЕМИ

Суб’єктів банківської системи, небанківські фінансово-кредитні та
контрактні інститути відносять до активних учасників фінансового ринку і їх
називають активними посередниками – це учасники, що мають свою
інфраструктуру, функціональні особливості, мету діяльності. До пасивних
учасників фінансового ринку відносять посередників депозитарноклірингової системи. Це юридичні особи, які безпосередньо не проводять
емісії, не вкладають коштів у цінні папери, але роблять розрахунки та
реєструють рух цінних паперів. До них належать реєстратори угод із цінних
паперів, які повідомляють емітентам та інвесторам про стан фондового
ринку та рух їхніх цінних паперів і депозитарій – юридична особа,
професійний учасник, який спеціалізується виключно на веденні
депозитарної діяльності і може здійснювати кліринг і розрахунки за угодами
щодо цінних паперів.
Для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного
обліку у формі публічного акціонерного товариства (ПАТ) в Україні було
створено Національний депозитарій.
Національна депозитарна система – єдина функціональна система, що
об’єднує учасників ринку, які займаються депозитарною діяльністю, а також
забезпечують обіг бездокументарних цінних паперів в межах національного
ринку.
Національна депозитарна система складається з прямих і непрямих
(опосередкованих) учасників. Прямі учасники поділяються на два рівні:
верхній рівень – це Національний депозитарій України і депозитарії, що
ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами
щодо цінних паперів; нижній рівень – це зберігачі, які ведуть рахунки
власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.
Опосередковані учасники – організатори торгівлі цінними паперами, банки,
торгівці цінними паперами та емітенти. Сферою діяльності Національної
депозитарної системи є:
стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними
стандартами; ·
уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами; ·
відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у документарній,
так і в бездокументарній формах; ·
реальна поставка чи переміщення з рахунку в цінних паперах з
одночасною оплатою грошових коштів відповідно до розпоряджень клієнтів;
·
акумулювання доходів за цінними паперами, взятими на
обслуговування системою, та їх розподіл за рахунками; ·

розробка, обслуговування і підтримка комп’ютеризованих систем
обслуговування обігу рахунків у цінних паперах та ін.
Кліринговий депозитарій – юридична особа, яка має дозвіл ДКЦПФР
на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.
При цьому частка одного учасника в статутному фонді депозитарію не
може перевищувати 25% цього фонду.
Основними видами депозитарної діяльності є:
- зберігання й обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у
цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; - ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів;
- обслуговування застави та позики цінних паперів;
- підтримка комп’ютеризованих систем виконання угод, які
укладаються на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі
(ТІС);
- надання консультаційних та інформаційних послуг своїм клієнтам
тощо.
Кліринг передбачає отримання, звіряння та поточні оновлення
інформації, підготовку бухгалтерських та облікових документів, необхідних
для виконання угод з цінними паперами, визначення взаємних вимог та
зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування
розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Кліринг і розрахунки класифікують залежно від виду біржового активу
та рівня централізації. За рівнем централізації розрізняють кліринг окремої
біржі (між членами клірингової палати та між членами біржі), міжбіржовий
та міжнародний кліринг. Функціями біржового клірингу та розрахунків є:
забезпечення процесу реєстрації укладених біржових угод (передача й
отримання інформації про угоду, її перевірка і підтвердження, реєстрація
угоди); облік зареєстрованих угод; залік взаємних зобов’язань і платежів
учасників біржового ринку; гарантійне забезпечення біржових угод;
організація грошових розрахунків та ін.
Кліринговий депозитарій для виконання грошових розрахунків за
угодами щодо цінних паперів зобов’язаний користуватися послугами, які
надають розрахункові банки згідно з договором.
Розрахунковий банк – це банк, з яким депозитарій уклав договір про
грошові розрахунки за угодами.
Зберігачі –це комерційні банки або торгівці цінними паперами, які на
підставі ліцензії зберігають цінні папери на рахунках, обслуговують їх обіг та
операції емітентів з цінних паперів. Виділення нижчого рівня депозитарної
системи і надання можливості здійснення депозитарної діяльності

зберігачам обумовлюється наявністю значної кількості випусків цінних
паперів та їх власників, для повноцінного індивідуального обслуговування
яких потужності депозитаріїв є недостатніми.
Реєстратори – це юридичні особи, суб’єкти підприємницької
діяльності, які на підставі одержаної ліцензії спеціалізуються на веденні
реєстраторської діяльності, що включає збирання, фіксацію, обробку,
зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників
іменних цінних паперів.
Система реєстру власників іменних цінних паперів – це сукупність
даних, зафіксованих у паперовій або безпаперовій формі (у вигляді записів в
електронних базах даних), що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій
системі осіб, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім’я.
Реєстр власників іменних цінних паперів – це список зареєстрованих
власників, складений на певну дату, із зазначенням кількості, номінальної
вартості, категорії цінних паперів. Діяльність з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів можуть здійснювати емітенти або реєстратори за
наявності дозволу, що видається ДКЦПФР.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Національна депозитарна система – єдина функціональна система, що
об’єднує учасників ринку, які займаються депозитарною діяльністю, а також
забезпечують обіг бездокументарних цінних паперів в межах національного
ринку.
Національна депозитарна система складається з прямих і непрямих
(опосередкованих) учасників.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування фінансового ринку. Розвиток інституційних
інвесторів може мати позитивний вплив на економіку України через
сприяння ефективному перерозподілу капіталу та розширення пропозиції
інвестиційних ресурсів. Також це має розширити можливості економічних
агентів щодо залучення додаткових коштів для розвитку з одного боку та
посилити стимули для їх ефективного використання з іншого.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Яку роль та які функції на фінансовому ринку виконують фінансові
посередники?

2. На які групи поділяють фінансових посередників залежно від обслуговування
учасників ринку та від укладання і виконання угод з
фінансовими
інструментами? 3. Які є принципи побудови комерційних банків у світі?
4. Які банки існують в українській фінансово-банківській системі?
5. Які ви знаєте небанківські фінансово-кредитні інститути і які причини
зумовили зростання їх ролі на фінансовому ринку?
6. Основні форми діяльності небанківських кредитних інститутів на фінансовому
ринку.
7. Назвіть проблеми, що пов’язані з розвитком факторингових послуг в Україні
та пропозиції щодо їх вирішення.
8. Які фінансові контрактні інститути, діють на фінансовому ринку України?
9. Якими суб’єктами в Україні представлена накопичувальна система
недержавного пенсійного забезпечення?
10. Охарактеризувати учасників Національної депозитарної системи.
ТЕМА № 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Ціноутворення на фінансовому ринку.
2. Фінансові ризики.
Висновок
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з правовим змістом та механізмами ціноутворення на
фінансовому ринку; дослідити категорію вартість фінансових інструментів;
проаналізувати фінансові ризики.
ВСТУП
Насамперед потрібно з’ясувати зміст двох категорій: ціна (курс)
цінного папера, що виражається в грошових одиницях, та ціна капіталу, що
виражається в процентах.
Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення
інвестицій у фінансові активи. Для емітента — фінансовими витратами, які
він повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу
Ціна капіталу визначається попитом і пропозицією, які залежать на
фінансовому ринку від багатьох факторів. Особливе значення мають ризики.
Дохід, на який розраховує інвестор, визначається не тільки кон’юнктурою
ринку, але й надійністю фінансових активів, в які вкладаються грошові
кошти. Формується структура процентних ставок, що встановлюється за
строками цінного папера, його ліквідністю, можливістю у визначений час
сплачувати борг та іншими факторами
І. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Капітал в умовах ринкової економіки розподіляється за допомогою
механізму ціноутворення. Згідно з класичним визначенням економічної
теорії ціна – це грошовий вираз вартості того чи іншого товару. На
фінансовому ринку мають місце дві категорії, що пов’язані з ціною: ціна
(курс) цінного папера, що виражається в грошових одиницях, та
цінакапіталу, що виражається в процентах.

Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення
інвестицій у фінансові активи; для емітента – фінансовими витратами, які він
повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу.
Завданнями ціноутворення на фінансовому ринку є:
1) відображення реального співвідношення попиту і пропозиції;
2) реалізація конкретних цілей ціноутворення;
3) врахування різноманітних факторів, що впливають на формування
ціни та ін.
На практиці в процесі формування цін одночасно враховується велика
кількість ринкових факторів, які об'єднані в три групи: попит, витрати і
конкуренція.
До факторів попиту відносять: обсяг потенційних інвестицій, смаки та
звички інвесторів, їхні доходи, наявність аналогічних цінних паперів на
ринку і ціна на них, вартість інших фінансових інструментів. Факторами
витрат є емісійні, маркетингові та інші витрати, що пов'язані з випуском і
обігом фінансових активів. До факторів конкуренції відносять: кількість і
різноманітність емітентів, наявність аналогічних цінних паперів, рівень цін
конкурентів тощо.
Розрізняють таківиди ціни: номінальна— зазначена на бланку цінного
папера; емісійна —ціна продажу цінних паперів при їх первинному
розміщенні; балансова —визначається на підставі фінансової звітності
підприємства; облікова — цінні папери обліковуються на балансі
підприємства; курсова (ринкова)— відображає співвідношення попиту і
пропозиції; біржова —визначається на біржі в процесі торгів; дисконтована,
або поточна, —визначається з урахуванням дисконтних множників і норм
інвестування.
Економічна сутність ціни найбільш повно проявляється через функції,
які вона виконує на фінансовому ринку, серед них:
функція обліку — в процесі ціноутворення на ринку фіксується певна
вартість фінансового інструмента;
функція контролю — за допомогою встановлення різних цін
здійснюється контроль за рухом вартості різних видів інструментів;
функція збалансування попиту і пропозиції — при підвищеному попиті
та скороченні пропозиції окремих видів фінансових інструментів ціни на них
зростають; при зменшенні попиту і зростанні пропозиції – падають;

функція перерозподілу — в результаті відхилення ціни від вартості
новостворена вартість перерозподіляється між галузями економіки і
регіонами, нагромадженням і споживанням;
функція управління — визначає, в якій кількості і яких інвестиційних
властивостей випускатимуться цінні папери, як буде здійснюватися їх
випуск, хто і які цінні папери купуватиме.
Методи ціноутворення на фінансовому ринку:
Експертний – ґрунтується на використанні аргументованих висновків
експертів (визнаних спеціалістів) про рівень реальної вартості того чи іншого
фінансового інструмента або ціну певної фондової операції.
Аналітичний – передбачає, що рівень ціни визначається в результаті
детального аналізу кон'юнктури ринку, виконання діагностичного
факторного аналізу, моніторингу.
Статистичний – базується на статистичному аналізі з використанням
середніх величин, індексів, дисперсії, варіації та ін.
Нормативно-параметричний
(бальний)
–
кожна інвестиційна
характеристика цінного папера або фондової операції має певний діапазон
нормативних значень. Обрана нормативна одиниця оцінюється тією чи
іншою кількістю балів, які підсумовуються, і отримана сума балів множиться
на завчасно прийняту вартісну оцінку одного бала. В результаті отримуємо
певний вартісний рівень ціни.
Балансовий – теоретично найпростіший. Вартість майна, зафіксована в
офіційній звітності підприємства, ділиться на загальну кількість акцій .
Економіко математичне моделювання –самий перспективний метод
ціноутворення, має вигляд імітаційних моделей з використанням
комп'ютерної техніки базується на побудові певних схем.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Ціна – це грошовий вираз вартості того чи іншого товару. На
фінансовому ринку мають місце дві категорії, що пов’язані з ціною: ціна
(курс) цінного папера, що виражається в грошових одиницях, та
цінакапіталу, що виражається в процентах.
Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення
інвестицій у фінансові активи; для емітента – фінансовими витратами, які він
повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу.
ІІ. . ФІНАНСОВІ РИЗИКИ
Ризик у ділових операціях — це економічна категорія, що відображає
ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу

різних факторів, як прямої так і непрямої дії. Операції з фінансовими
інструментами завжди пов'язані з ризиком.
До фінансових ризиків відносять кредитний, процентний, валютний,
галузевий, ліквідності та структури капіталу, операційний, а також ризик
країни.
У цілому фінансовий ризик як міру економічної або соціальної
невизначеності можна охарактеризувати: ·
за величиною —високий, середній і низький; ·
за ступенем допустимості —допустимий ризик, коли втрачається
частина доходу; критичний (локальний) ризик, при якому повністю
втрачаються доходи і виникає необхідність відшкодовувати втрати;
катастрофічний ризик це ризик повної втрати майна; ·
за об'єктами —ризик окремих юридичних і фізичних осіб;
за видом діяльності — ризик
виробничої, посередницької,
торговельної, транспортної, консалтингової, страхової, охоронної та іншої
діяльності; ·
за економічним змістом —чистий ризик як об'єктивна можливість
зазнати збитків і спекулятивний ризик як суб'єктивна можливість отримання
позитивного або негативного результату певної діяльності; ·
за характером— операційний, інфляційний, кредитний, процентний,
валютний; ·
за галузевою і територіальною ознакою — загальноекономічний,
галузевий, країни, регіональний тощо; ·
за можливістю усунення ризики поділяють на недиверсифіковані, що
не підлягають усуненню, і диверсифіковані, для яких існують можливі шляхи
подолання.
З підготовкою і реалізацією фінансових інвестицій пов’язаний
систематичний і несистематичний ризики: ·
систематичний ризик, тобто ризик кризи фінансового ринку, належить
до зовнішніх факторів і пов’язаний із загальною економічною і політичною
ситуацією в країні та світі, зростанням цін не ресурси, загальноринковим
падінням цін на фінансові активи.
До категорії систематичних ризиків належать: ризик зміни процентної
ставки, ризик падіння загальноринкових цін і ризик інфляції. Систематичний
ризик є недиверсифікованим. · несистематичний ризик,тобто ризик

поєднання всіх видів ризику, пов'язаних із конкретними фінансовими
інструментами та із фінансовим станом конкретного емітента цінних паперів.
До категорії несистематичних ризиків відносять ризик ліквідності,
галузевий ризик. Несистематичний ризик – диверсифікований. Ризик
ліквідності — найпоширеніший в Україні і пов'язаний з можливістю втрат
при реалізації цінного папера через зміну в оцінці його якості. Галузевий
ризик пов'язаний зі специфікою окремих галузей.
За іншими критеріями виділяють такі основні види ризику: ·
селективний ризик —ризик неправильного вибору цінних паперів для
інвестування при формуванні портфеля; ·
часовий ризик— ризик емісії, купівлі або продажу цінного паперу у
невідповідний час, що тягне за собою втрати; ·
ризик законодавчих змін, пов’язаний із змінами умов емісії, вона може
бути визнана недійсною тощо; ·
інфляційний ризик— ризик того, що при високій інфляції доходи, які
отримують інвестори за фінансовими інструментами, знецінюються швидше,
ніж зростають.
Існує і багато інших видів ризику операцій із фінансовими
інструментами. В Україні всі вони мають місце і породжуються наявною в
країні політичною та економічною нестабільністю.
Учасниками фінансового ринку України, що несуть ризики є:
емітенти; інвестори; за операціями з цінними паперами за дорученням
клієнтів – андерайтер, як фінансовий посередник; дилер на ринку цінних
паперів. Тому діяльність суб'єктів фінансового ринку потребує особливих
портфельних стратегій, якими можуть бути: виявлення схильності до ризиків;
аналіз ризиків та їх оцінювання; вибір методів управління ризиком;
застосування вибраних методів; здійснення фінансового контролю.
Методами управління фінансовими ризиками є їх уникнення, передача,
утримання, зниження ступеня ризику тощо.
Під уникненням ризику мають на увазі просте уникнення заходу,
пов'язаного з ризиком. Однак уникнення ризику для підприємця означає
відмову від отримання прибутку.
Утримання від ризику — це залишення його за інвестором, тобто на
його відповідальності.
Передача ризику означає, що інвестор передає відповідальність за
фінансовий ризик комусь іншому, наприклад, страховому товариству. В

даному разі передача ризику відбувається шляхом страхування фінансового
ризику.
Зниження ступеня ризику — скорочення ймовірності і обсягу втрат.
Для зниження ступеня фінансового ризику застосовуються різні способи:
диверсифікація, лімітування, страхування.
Диверсифікація – це процес розподілу інвестованих коштів між різними
об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою.
Лімітування — це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат,
продажу, кредиту. Лімітування застосовується банками при видачі позик, при
укладанні договору на овердрафт; суб'єктами господарювання — при
продажу товарів у кредит (на кредитні картки), на дорожні чеки і єврочеки.
Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий
відмовитися від частини прибутків, тільки б уникнути ризику.
Широко
використовується метод страхування цінового ризику шляхом проведення
протилежних операцій із різними видами біржових контрактів. Цей метод
отримав назву хеджування.
Хеджування – це купівля і/або продаж похідних цінних паперів
(опціонів або ф'ючерсів) для того, щоб знизити ризик можливих втрат від
майбутніх біржових угод. В Україні хеджування розглядається як
страхування від ризиків несприятливих змін цін на будь-які товарноматеріальні цінності за контрактами і комерційними операціями, що
передбачають поставку (продаж) товарів у майбутньому.
Контракт, що служить для страхування від ризиків зміни курсів, має
назву хедж. Суб'єкт господарювання, який здійснює хеджування, називається
хеджер. Існують дві операції хеджування: на підвищення і на зниження.
Хеджування на підвищення – це біржова операція з купівлі термінових
контрактів чи опціонів; застосовується в тих випадках, коли необхідно
застрахуватися від можливого підвищення цін у майбутньому.
Хеджування на зниження – це біржова операція з продажу термінового
контракту. Хеджер, який здійснює хеджування на зниження, передбачає
здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на біржі
терміновий контракт або опціон, страхує себе від можливого зниження цін у
майбутньому.
Хеджування може здійснюватися за допомогою валютного опціону і
через форвардну угоду.

Валютний опціон — це право покупця купити і зобов'язання продавця
продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим курсом
на заздалегідь узгоджену дату або протягом узгодженого періоду.
Форвардна операція – це взаємне зобов'язання сторін провести валютну
конверсію за фіксованим курсом на заздалегідь обумовлену дату. Продавець
зобов'язаний продати, а покупець купити певну кількість валюти за
встановленим курсом у певний день.
Інтернаціоналізація світового фінансового ринку розкриває дедалі
ширші можливості використання строкових угод на ринках різних країн і
забезпечує страхування інвесторів від можливих втрат коштів у процесі їх
вкладання у різні фінансові інструменти.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
До фінансових ризиків відносять кредитний, процентний, валютний,
галузевий, ліквідності та структури капіталу, операційний, а також ризик
країни.
Методами управління фінансовими ризиками є їх уникнення, передача,
утримання, зниження ступеня ризику тощо.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Ціна – це грошовий вираз вартості того чи іншого товару. На
фінансовому ринку мають місце дві категорії, що пов’язані з ціною: ціна
(курс) цінного папера, що виражається в грошових одиницях, та
цінакапіталу, що виражається в процентах.
Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення
інвестицій у фінансові активи; для емітента – фінансовими витратами, які він
повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу.
До фінансових ризиків відносять кредитний, процентний, валютний,
галузевий, ліквідності та структури капіталу, операційний, а також ризик
країни.
Методами управління фінансовими ризиками є їх уникнення, передача,
утримання, зниження ступеня ризику тощо.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Методи та принципи ціноутворення, їх характеристика.
2. Види та функції цін на фінансовому ринку.
3. Яка різниця між номінальною і безризиковою процентними ставками?
4. Яка різниця між категоріями «ціна цінного паперу» і «ціна капіталу»?

5. Назвіть фінансові ризики, що пов’язані із цінними паперами.
6. Чому на українському ринку корпоративних цінних паперів об’єм випусків
облігацій значно менший за об’єм випуску акцій?
7. Назвіть основні моделі оцінки реальної поточної вартості самих популярних
фінансових інструментів.
ТЕМА № 5. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГРОШОВОГО РИНКУ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Сутність грошового ринку, його інструменти.
2. Обліковий ринок і його особливості.
3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському
ринку.
Висновок
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3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – №
1. – Ст. 1. 5
4. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого
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7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах: затв. постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 (у редакції від
17.04.2015 р.) // Офіц. вісн. України. - 2003.-№51.-Ст. 2077.
8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті: затв. постановою Правління Національного банку України від
21.01.2004 р. №22 (Редакція від 17.04.2015 р.) // Офіц. вісн. України. 2004.-№13.-Ст. 908.

9. Буднік М. М. Фінансовий ринок : конспект лекцій / М. М. Буднік, Н. В.
Сабліна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 155 с.
10.Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О.
Р. Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
11.Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мартюшева,
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з сутністю грошового ринку та його інструментами;
дослідити обліковий ринок та його особливості; охарактеризувати
міжбанківський ринок та його інструменти; дослідити основні операції нп
міжбанківському ринку.
ВСТУП
Невід'ємною складовою частиною сучасних товарно-грошових
відносин є грошовий (фінансовий) ринок. В умовах розвитку соціально
орієнтованої і регульованої ринкової економіки організація цього ринку і
рівень ефективності його функціонування — це один з вирішальних важелів
вирішення економічних і соціальних завдань, які ставить перед собою
суспільство.
Сьогодні грошовий ринок має складну внутрішню структуру, що
складається з низки взаємопов'язаних між собою елементів. Їх взаємозв'язок і
спосіб функціонування врешті-решт і формують механізм грошового ринку.
Об'єктивні основи дії цього механізму, його особливості і припустимі межі
втручання держави в його роботу — усе це стає занадто значущим моментом
не тільки для пізнання та формування певного світогляду, але й для
практичних дій щодо забезпечення необхідного втручання держави в
механізм ринкового саморегулювання. Останнє особливо важливо сьогодні з
огляду на широке використання монетаризму як теоретичної підвалини
організації й забезпечення ефективного суспільного відтворення та
економічного зростання.
І. СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО РИНКУ, ЙОГО ІНСТРУМЕНТИ
Грошовий ринок – це частина ринку позикових капіталів, де
здійснюються переважно короткострокові депозитно-позикові операції, що
обслуговують рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів
банків, установ, держави і приватних осіб.
З розвитком міжнародних кредитних і валютних відносин сформувався
міжнародний грошовий ринок (найбільшими в світі ринками грошей є
НьюЙоркський, а також – ринки Лондона, Токіо, Парижа).

Об’єктом грошового ринку є тимчасово чи постійно вільні грошові
кошти, власники яких пропонують їх на ринку для одержання додаткового
доходу. Грошовий ринок характеризується тим, що:
- фінансові активи, що обертаються на ринку, мають високу ліквідність;
- це ринок з найменшим рівнем фінансового ризику;
- має відносно просту систему ціноутворення;
- ціною «товару» на ринку, є позичковий процент;
- джерелами ресурсів є кошти, залучені банківською системою;
- основними позичальниками є фірми, кредитно-фінансові інститути,
держава, населення тощо.
Основними суб’єктами грошового ринку є домогосподарства, фірми,
структури державного управління, фінансові посередники, фінансовокредитні інститути, які беруть участь в операціях з купівлі-продажу
фінансових активів ринку.
Особливості грошового ринку визначають елементи внутрішнього
механізму його регулювання: попит має форму попиту на позики, пропозиція
– форму пропозиції позик, а ціна – форму відсотка на позичені кошти.
На грошовому ринку розрізняють кількавидів відсотків:
Облігаційний відсоток – це норма доходу, встановлена за цінними
паперами. Він має забезпечити зацікавленість інвесторів у вкладання грошей
у цінні папери, тому повинен мати вищу ставку, ніж відсоток за банківськими
депозитами.
Банківський відсоток – відсотки за операціями банків.
Депозитний відсоток – норма доходу, яку виплачують банки своїм
клієнтам за їхніми вкладами депозитами.
Позиковий відсоток – норма доходу, яку стягує банк із позичальників
за користування позиченими коштами. Ставки позикового відсотка повинні
бути вищими за ставки депозитного відсотка, оскільки за рахунок цієї різниці
в ставках банки одержують дохід, який називається маржею, і формують свій
прибуток. Дефляція – стан економіки, що характеризується процесами
стримування збільшення грошової маси в обігу шляхом вилучення з обігу
частини платіжних засобів.
За цих обставин виникає потреба в державному контролі за рухом
відсоткових ставок і рівень відсотка стає об’єктом державного регулювання.
Тому особливе місце належить ставці облікового відсотка, що
встановлюється Центральним банком. Обліковий відсоток – це норма доходу,
яку Центральний банк стягує із комерційних банків за позики, видані під
заставу комерційних векселів.
При визначенні рівня облікової ставки НБУ орієнтується на фактори,
що впливають на її визначення, а саме:

- обсяг грошової маси в обігу та швидкість обертання грошей;
- структура кредитної емісії Національного банку;
- відсоткові ставки комерційних банків за кредитами та депозитами; структура залучення коштів комерційних банків;
- валютний курс національної грошової одиниці;
- дохідність за операціями з цінними паперами на відкритому ринку
тощо.
Кон’юнктура грошового ринку залежить від таких факторів: циклічних
змін в економіці; темпів інфляції; особливостей національної кредитногрошової політики.
Грошовий ринок відображає попит на гроші та їхню пропозицію.
Пропозиція грошей (МS) – це загальна кількість грошей, що перебувають в
обігу і які об’єднані у грошові агрегати М1, М2, М3. Грошовий агрегат – це
будь-яке сполучення із кількох ліквідних активів, що є альтернативними
вимірювачами грошової маси.
НБУ в своїй практичній роботі розраховує три грошові агрегати: МО –
готівка; М1 – готівка та кошти на розрахункових і поточних рахунках у
національній валюті; М2 – М1 плюс строкові кошти в національній валюті та
валютні кошти; М3 – М2 плюс кошти клієнтів за трастовими операціями
банків та цінні папери власного боргу банків.
Попит на гроші (МD) – сума грошей, яку покупці можуть і мають
намір заплатити за необхідні для них товари та послуги.
Грошовий ринок поєднує три головні складові: обліковий,
міжбанківський і валютний ринки. Усі вони виконують декілька основних
функцій, в чому і полягає їхня схожість: ·
об’єднання дрібних заощаджень населення, держави, приватного
бізнесу, закордонних інвесторів і створення потужних грошових фондів; ·
трансформація цих коштів у позиковий капітал; ·
спрямування частини коштів на міжбанківський ринок, що забезпечує
стійкість кредитної системи; ·
надання позик державним органам для вирішення невідкладних
завдань, покриття дефіциту бюджету.
Інструментами грошового ринку є векселі, депозитні сертифікати,
банківські акцепти та інші грошові сурогати.
Грошові сурогати – це будь-які документи у вигляді грошових знаків,
що відрізняються від грошової одиниці України, і виготовлені з метою
здійснення платежів у господарському обороті.
Казначейські зобов’язання – боргові цінні папери, що емітуються
державою в особі уповноважених органів, розміщуються виключно на
добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб, засвідчують

внесення їх власникам грошових коштів до бюджету та надають право на
отримання фінансового доходу або інші майнові права відповідно до умов їх
випуску.
Державні сертифікати – цінні папери, що видані банками та іншими
депозитними інститутами.
Євродолари – доларові депозити, розміщені за межами США.
Угода про перепродаж – контракт, в якому одна із сторін
зобов’язується продати цінні папери іншій із обов’язковим викупом в
обумовлену дату за наперед обумовленою і зафіксованою в контракті ціною
(наприклад, «РЕПО»).
Банківський акцепт – форма короткострокового банківського
фінансування, при якому банк бере на себе відповідальність за своєчасну
оплату переказного векселя, якщо у векселедавця будуть труднощі.
Фонди ринку грошей – це продаж інвесторам грошових фондів на
короткостроковий період.
Вексель – цінний папір, що підтверджує безумовне грошове
зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання певного
терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселетримачеві).
Вексель виконує двіфункції: є інструментом кредиту, тому що з його
допомогою можна оформити різні кредитні зобов’язання (оплатити куплений
товар, повернути отриману позику); служить інструментом грошових
розрахунків, так як є різновидом кредитних грошей.
Взаємовідносини між учасниками вексельного обороту регулюються
особливими нормами вексельного права, які уніфіковано на Женевській
конференції 1930 року, що виробила конвенцію, якою було встановлено
Єдиний вексельний закон про переказний і простий векселі. Країни, що
підписали або приєднались до конвенції, прийняли на себе зобов’язання
ввести в дію на своїх територіях Єдиний вексельний закон.
В Україні обіг векселів також здійснюється відповідно до Єдиного
вексельного закону. Українське законодавство не передбачає випуск векселів
в електронній формі.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Грошовий ринок – це частина ринку позикових капіталів, де
здійснюються переважно короткострокові депозитно-позикові операції, що
обслуговують рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів
банків, установ, держави і приватних осіб.
Об’єктом грошового ринку є тимчасово чи постійно вільні грошові
кошти, власники яких пропонують їх на ринку для одержання додаткового
доходу.

ІІ. . ОБЛІКОВИЙ РИНОК І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові
грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом
купівлі-продажу векселів і цінних паперів з терміном погашення, як правило,
до одного року.
Обліковий ринок виник у ХІХ ст. в процесі розвитку торгівлі і
банківської справи. Його основа – купівля-продаж основних першокласних
комерційних векселів для мобілізації коштів, отримання прибутку,
інвестування, регулювання ліквідності тощо.
Інституційна структура облікового ринку включає такі елементи:
центральний банк (в Україні – Національний банк України); комерційні
банки; спеціальні кредитні інститути, кошти яких формуються за рахунок
залучення онкольних кредитів і 7-денних позик банків (під цінні папери).
Велике значення на обліковому ринку мають онкольний та вексельний
кредити.
Онкольний кредит (on-call credit) – короткостроковий кредит, який
погашається на першу вимогу. Він видається під забезпечення комерційними,
казначейськими й іншими векселями, цінними паперами, товарами;
погашається позичальником звичайно з попередженням за 2-7 днів.
Вексельний кредит – це банківська операція з урахування (дисконту)
векселів і видачі позик до запитання під забезпечення векселів. Банк,
придбавши вексель за іменним індосаментом, оплачує його пред’явникові, а
платіж отримує тільки з настанням зазначеного у векселі терміну.
(Дисконт – це: 1) різниця між ціною, за якою ЦП продається на
фондовій біржі в даний момент часу, і поточним біржовим курсом, з одного
боку, та номіналом ЦП або ціною, за якою ЦП продається при його
погашенні, - з другого; 2) різниця між форвардним курсом валюти (курсом,
зафіксованим у момент укладання угоди, але з оплатою в майбутньому) та
курсом при негайній оплаті; 3) різниця між ціною на товар, обумовлена
різними термінами його постачання; 4) зниження (знижка) ціни на товар
унаслідок невідповідності його якості умовам стандарту або договору; 5)
облік векселів банком або приватною особою з вирахуванням відсотків за
період часу, який не закінчився; 6) знижка ціни з урахуванням стану ринку;
7) спеціальна банківська кредитна операція на основі обліку банком ЦП з
розрахунком відсотків і видатків.

Інструменти
облікового ринку – це банківські, казначейські і
комерційні векселі, інші види короткострокових зобов’язань.
Вексель фактично є першою і найдавнішою формою цінного паперу,
що використовувався в господарському житті як зручний інструмент
оформлення розрахункових відносин, засіб платежу та засіб отримання
кредиту, є дієвим ринковим інструментом, що забезпечує виконання
зобов’язань та повернення боргів.
Прообраз векселя у формі документів, які забезпечували переказ
грошей був характерний ще для Стародавнього світу. Однак широкого
застосування векселі отримали лише в середньовічній Італії, коли банкіриміняли поряд з операціями обміну монет та прийняття грошей на збереження
почали здійснювати операції по їх переказу із однієї країни в іншу. У
результаті з’явився переказний вексель.
Казначейський вексель – один з видів державних цінних паперів, що
засвідчує внесення їхнім власником коштів до бюджету і дає право на
одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами.
Це короткострокові зобов’язання держави (терміном до 12 місяців), що
випускаються на пред’явника і обертаються на ринку цінних паперів.
Випускають їх центральні банки за дорученням Міністерства фінансів
(казначейства) за ціною, меншою від номіналу; їх можуть купувати
комерційні банки, а також Центральний банк. В Україні казначейські векселі
до останнього часу не застосовувалися в обігу.
Банківський вексель – це вексель, що засвідчує право його власника
одержати і безумовне зобов’язання векселедавця сплатити, при настанні
обумовленого терміну, визначену суму грошей особі, яка дала гроші в кредит
банку.
Банківський вексель: · допомагає банкам акумулювати гроші, а
векселетримачу – одержати прибуток; · виконує функцію термінового
депозиту (від 1 тижня до 1 року) і є засобом накопичення; · може
використовуватися векселетримачем як застава; · дає змогу вигідно
розмістити капітал завдяки багаторазовій оборотності, а також більш
високому відсотку, ніж за депозитними вкладами; · може бути засобом
платежу.
Комерційний вексель – видається позичальником під заставу товару і
завжди пов’язаний з оплатою реальних товарів чи послуг, коли у покупця
тимчасово відсутні кошти. Розрізняють векселі простий і переказний.
Простий вексель містить просте, нічим не обумовлене зобов’язання

векселедавця заплатити власнику векселя після зазначеного терміну певну
суму.
Переказний вексель (тратта) містить письмову вказівку векселетримача
(трасанта), що адресована платнику (трасату), заплатити третій особі
(ремітенту) певну суму грошей у визначений термін. Термін обороту тратти –
до 90 днів. Переказний вексель повинен мати акцепт – зобов’язання платника
(трасата) оплатити цей вексель (тратту) при настанні вказаного в ньому
терміну. Акцепт (лат. acceptus – прийнятий) векселя – це підтвердження
платником згоди на оплату за переказним векселем. Він висловлюється
словами: «Акцептовано», «Прийнято», «Заплачу», що зроблені на лицьовій
стороні векселя. Акцепт банком термінових тратт, що виставляються на
нього експортером або імпортером, розглядається як одна із форм кредиту,
який називається акцептованим. За допомогою акцепту особа, що вказана у
векселі як платник, стає акцептантом, тобто головним вексельним
боржником.
Можливий облік (нотація) тратти – її продаж комерційному банку до
настання терміну платежу. При цьому необхідний аваль.
Аваль (фр. aval) векселя – гарантія платежу авалістом за траттою;
вексельне доручення, що забезпечує платіж за векселем. Таке забезпечення
здійснюється третьою особою (авалістом). Авалістами є банки та кредитні
установи. Чим вище імідж аваліста, тим надійнішим вважається вексель.
Аваль здійснюється у вигляді надпису на векселі або алонжі («Як аваліст за
…», «Вважати за аваль») і підпис у аваліста. За видачу аваля стягується плата
в процентах від суми векселя. Цей процент називається надписним
процентом. Підписавши вексель, аваліст відповідає за ним так само, як і той,
за кого він підписався.
Передача векселів здійснюється за допомогою індосаменту –
передатного напису. Термін «індосамент» походить від лат. in dosso (на
спині), так як за стародавньою традицією він надписується на звороті
векселя. Індосамент виконується на звороті векселя або на додатковому листі
(алонжі). У випадку використання алонжу, останній повинен бути
приклеєний до векселя. Це викликано дією загального для векселів правила:
чого нема у векселі, того не існує.
Відмінною особливістю векселя є «вексельна мітка» – слово «вексель»,
яке пишеться два рази: перший – у назві документа, другий – утексті векселя.
Банки виконують з векселями наступні операції: ·
видача кредиту за спеціальним позичковим рахунком, забезпеченим
векселем; ·

облік векселів; ·
інкасування векселів банком – це виконання банком доручення
векселетримача при отриманні платежу за векселем при настанні терміну
оплати. Отримання в банку готівкових грошей за векселем – це інкасація
векселя.
Банківська черговість, яка полягає в отриманні банком грошей за
різними документами (векселями, чеками тощо) від імені та за рахунок своїх
клієнтів, називається інкасо; ·
доміціляція (від лат. domicilium – місцеперебування) векселя – це
призначення платником за векселем якої-небудь третьої особи.
Вексель, за яким призначено платника, називається доміцільованим
векселем. Доміцільований вексель підлягає оплаті третьою особою
(доміціліатом) у місці проживання платника або іншому місці. Як правило,
платником за векселем призначається банк, який є не отримувачем платежу, а
його платником. Як доміціліат банк не несе ніякого ризику, тому що він
оплачує вексель, якщо на рахунку боржника за векселем є необхідна сума
грошей. ·
акцепт векселів – це підтвердження платником згоди на оплату за
переказним векселем. · авалювання векселів (гарантія платежу авалістом за
траттою) - вексельне доручення, що забезпечує платіж за векселем. ·
форфетування – кредитування зовнішньоекономічних операцій у
формі купівлі в експортера векселів, акцептованих імпортером).
Здійснюється комерційними банками, а також спеціалізованими інститутами
для кредитування експорту. (Форфейтинг – фінансова операція з
рефінансування дебіторської заборгованості за комерційним кредитом
шляхом передачі переказного векселя на користь банку).
Фінансові векселі – не мають під собою реальної поставки товару і
застосовуються банками для тимчасового залучення коштів на ринку.
Депозитний сертифікат – письмове свідоцтво комерційного банку про
депонування грошових ресурсів, яке свідчить про право вкладника на
отримання депозиту (внеску). Депозитні сертифікати бувають термінові ідо
запитання. На ринку обертаються термінові депозитні сертифікати, які
можуть бути продані вкладниками банку або дилерами з втратою відсотків.
Депозитні сертифікати випускаються на великі суми.
Банківський акцепт – згода банку на оплату платіжних документів,
форма гарантії їх оплати; оформляються банком-акцептантом у вигляді
відповідного напису.

Чек – складений за встановленою формою документ, який містить
письмовий наказ власника рахунка в комерційному банку заплатити певну
суму грошей особі, яка пред’являє чек, для одержання грошей. В Україні
чеки використовуються для безготівкових розрахунків, а також для
отримання готівки з рахунка (грошовий чек).
Чеки бувають ордерні – виписані на певну особу з обов’язковим
попередженням про наказ заплатити; чеки на пред’явника – без
найменування отримувача; іменні – на певну особу. Чекодавець, як правило,
пред’являє чек у свій банк на інкасо. Обіг чеків у різних країнах регулюється
законами про чеки і Женевською конвенцією. При обігу банківського чека не
вказується, кому необхідно платити, тобто ставиться тільки напис–
індосамент.
Таким чином, на обліковому ринку обертається велика
кількість короткострокових цінних паперів, основні риси яких – це велика
ліквідність і мобільність.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові
грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом
купівлі-продажу векселів і цінних паперів з терміном погашення, як правило,
до одного року.
Інституційна структура облікового ринку включає такі елементи:
центральний банк (в Україні – Національний банк України); комерційні
банки; спеціальні кредитні інститути, кошти яких формуються за рахунок
залучення онкольних кредитів і 7-денних позик банків (під цінні папери).
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖБАНКІВСЬКОГО РИНКУ.
ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ
Міжбанківський ринок – це частина ринку позикових капіталів
(грошового ринку), де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних
інститутів залучаються і розміщуються банками між собою переважно у
формі короткострокових міжбанківських депозитів на короткі терміни.
Найбільш поширені терміни депозитів – 1, 3, 6 місяців, граничні – від
одного дня до 2 років. Кошти міжбанківського ринку використовуються
комерційними банками не лише для короткострокових, але й
середньострокових та довгострокових активних операцій. Відсоткові ставки
враховують витрати комерційних банків, кредитний ризик, співвідношення
попиту і пропозиції, кон’юнктуру ринку та інші фактори і є базовими при

розрахунку відсоткових ставок.
Міжбанківські кредити – одне з основних джерел формування
банківських кредитів і пов’язані з активними депозитними операціями
банків. Одержання кредитів в інших банках дає можливість банківським
установам поповнювати власні кредитні ресурси. На практиці
використовуються такі основнірізновиди міжбанківського кредиту: ·
овердрафт за кореспондентськими рахунками: на відповідному рахунку
обліковуються суми дебетових (кредитових) залишків на кореспондентських
рахунках банків на кінець операційного дня; · кредити овернайт, які надані
(отримані) іншим банком: надаються банкам на термін не більше одного
операційного дня; · кошти, які надані (отримані) іншим банком за операціями
РЕПО. Ці операції пов’язані з купівлею цінних паперів на певний період з
умовою зворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ціною.
Міжбанківські позики – одна з найпоширеніших форм господарської
взаємодії кредитних організацій. Поточна ставка з міжбанківських кредитів
визначає облікову політику конкретного комерційного банку з інших видів
кредитів. Конкретна величина цієї ставки залежить від Центрального банку,
який є активним учасником і прямим координатором ринку міжбанківських
кредитів.
В Україні суб’єктами міжбанківського ринку є комерційні банки, які
виступають у ролі фінансових посередників при перерозподілі коштів і
здійсненні платежів на фінансовому ринку. Комерційні банки, як економічно
незалежні кредитні інститути, самостійно встановлюють рівень відсоткової
ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту і пропозиції на
міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.
На кредитному ринку
переважають короткострокові міжбанківські кредити, у тому числі «короткі
гроші» (кредити, що видаються на термін від одного дня до двох тижнів).
Загальний обсяг міжбанківських кредитів обмежується дворазовим розміром
власних ресурсів банку.
Банки проводять операції на міжбанківському ринку через пасивні
операції, одержуючи доступ до кредитних ресурсів для швидкого підвищення
рівня ліквідності. Комерційні банки повинні використовувати їх за
призначенням, інакше це призводить до кризи довіри і занепаду ринку. За
законодавством України банки можуть брати кредити на міжбанківському
ринку під заставу державних цінних паперів, що занесені до ломбардного
списку НБУ. Ломбардний кредит – кредит, що надається НБУ комерційному
банку шляхом рефінансування під заставу державних цінних паперів,
золотовалютних запасів та інших цінностей, список яких затверджується
Правлінням НБУ і які є власністю комерційного банку та обліковуються на
його балансі.

Проведення операцій на міжбанківському ринку впливає на
платоспроможність комерційних банків через можливість рефінансування в
НБУ. Нестача ліквідних коштів підштовхує комерційні банки до операцій на
міжбанківському ринку і встановлення норми ліквідності.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Міжбанківський ринок – це частина ринку позикових капіталів
(грошового ринку), де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних
інститутів залучаються і розміщуються банками між собою переважно у
формі короткострокових міжбанківських депозитів на короткі терміни.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
1. Грошовий ринок - це особливий сектор ринку, на якому
здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару,
формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар. Визначальний вплив
зміни попиту та пропозиції грошей на ставку процента як їх ціну є
свідченням підпорядкованості грошового ринку загальним закономірностям
функціонування ринку взагалі.
2. Механізм грошового ринку має істотні відмінності від механізму
звичайного товарного ринку: продаж грошей виступає у формі надання
позичок чи купівлі особливих фінансових інструментів; купівля грошей - у
формі одержання позичок чи продажу таких фінансових інструментів; попит
на гроші - у формі бажання економічних суб'єктів мати у своєму
розпорядженні певну масу грошей на визначену дату; пропозиція грошей - у
формі запасу грошей, який економічні суб'єкти готові передати у тимчасове
користування; ціна грошей - у формі процента.
3. В інституційній моделі грошового ринку виокремлюються два
сектори з різним характером руху грошей - сектор прямого фінансування і
сектор опосередкованого фінансування. Перевагою першого сектора є те, що
безпосередній характер взаємовідносин між продавцями (кредиторами) і
покупцями (позичальниками) істотно знижує їх витрати на здійснення
операцій. Перевагою другого сектора є те, що участь у взаємовідносинах між
кредиторами і позичальниками фінансових посередників істотно знижує
ризики, пов'язані з розміщенням грошових коштів.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. З якими ринками пов’язаний грошовий ринок?
2. Які об’єкти та суб’єкти формують грошовий ринок?
3. Які фактори впливають на кон’юнктуру грошового ринку?

4. Розподілити інструменти грошового ринку за ступенем ліквідності,
терміновості, прибутковості. Дати їм характеристику.
5. В чому полягають спільні та відмінні риси облікового, валютного та
міжбанківського ринку?
6. Які є інструменти облікового ринку? Розкрити їх особливості.
7. Сутність онкольного і вексельного кредитів.
8. Яким чином формуються засоби міжбанківського ринку?
9. З якими банківськими операціями пов’язані міжбанківські депозити?
10. Що є основним джерелом формування банківських кредитів?
ТЕМА № 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВАЛЮТНОГО РИНКУ
(4 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Становлення національної та світової валютних систем.
2. Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку.
3. Валютні операції.
4. Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з сутністю валютного ринку та його інструментами;
дослідити роль, зміст, значення валютної біржі та її діяльності в Україні,
дослідити правовий статус суб’єктів валютного ринку, зміс валютних
операцій.
ВСТУП
Міжнародні валютні відносини - одна з головних складових міжнародних
економічних відносин. Найважливішим елементом міжнародних валютних
відносин виступає валютна система. Розрізняють національну та світову
валютні системи. Остання розвивається на регіональному та глобальносвітовому рівнях. У свою чергу, регіональні, світові та національні валютні
системи активно взаємодіють між собою, утворюючи єдину цілісну систему
міжнародних валютних відносин.
Функціональні особливості валютних відносин втілюються в історичноконкретних валютних системах, які є формою правової та інституційної
організації валютних відносин.
Валютні відносини тісно пов'язані з внутрішніми грошовими
відносинами. Тому еволюція міжнародних валютних відносин у

специфічному вигляді повторює, як ми побачимо нижче, розвиток
внутрішнього грошового обігу країн. Разом з тим валютні відносини не
виключають національного характеру грошового механізму окремих країн. У
процесі поглиблення міжнародного поділу праці та розвитку економічних
зв'язків відбувається інтеграція систем національних грошових відносин та
світових валютних відносин, і функціональні відмінності між ними практично
нівелюються.
Національна валютна система - це форма організації економічних відносин
країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються
та використовуються валютні кошти держави. Основні елементи національної
валютної системи визначаються національним законодавством.
І. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ВАЛЮТНИХ
СИСТЕМ
Окремі елементи валютних відносин з’явилися ще в античному світі - у
Древній Греції і Древньому Римі - у вигляді вексельної і міняльної справи.
Подальшим їх розвитком були середньовічні вексельні ярмарки в Ліоні,
Антверпені й інших торгових центрах Західної Європи, де відбувалися
розрахунки за векселями (траттами). В епоху феодалізму і становлення
капіта-лістичного способу виробництва почала розвиватися система
міжнародних розрахунків через банки.
З розвитком суспільства стихійне ринкове регулювання міжнародних
валютних відносин замінюється законодавчим регулюванням у формі
міждержавних валютних угод. Водночс динамізм валютних відносин, їх
інтернаціоналізація потребують постійного вдосконалення чинного
законодавства, приведення його у відповідальність із сучасними
економічними реаліями, що у кінцевому підсумку спрямовуються на
підтримання стабільності національної грошової одиниці України.
Важливе значення в розумінні правого механізму дії валютної системи
країни мають поняття валюти та валютних цінностей, валютної ліквідності,
місця і ролі міжнародних і регіональних валютно-фінансових організацій.
Економічні й інші форми взаємних зв’язків між країнами породжують
валютні (грошові) відносини між ними, що складаються у визначену
систему та отримують правову форму.
Валютні відносини складаються у сфері фінансової діяльності держави
і пов’язані з її роллю в розподілі та перерозподілі валового внутрішнього
продукту з метою утворення і викоистання необхідних суспільству
валютних фондів. Галузь валютних відносин складають міжнародні та
внутрішні валютні відносини.

Міжнародні валютні відносини – це сукупність суспільних відносин,
що складаються при функціонуванні валюти у світовому господарстві й
обслуговують взаємний обмін результатами діяльності національних
господарств. Вони мають чітке юридичне оформлення.
Міждержавні валютні угоди визначають порядок здійснення розрахунків, міжнародну розрахункову валюту, курс валют, тобто порядок усіх
валютних відносин і функціонування валютних систем.
Валютна система – це функціональна форма правової та інституційної організації валютних відносин.
Валютна система являє собою сукупність двох елементів:
 валютного механізму;
 валютних відносин.
Під валютним механізмом розуміють правові норми й інструменти,
що їх представляють, як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Валютні відносини включають повсякденні зв’язки, в які вступають
приватні особи, фірми, банки на валютних і грошових ринках із метою
здійснення міжнародних розрахунків, кредитних і валютних операцій.
В умовах поглиблення і розширення взаємозалежності країн світу
валютна система відіграє все більш важливу і самостійну роль у
міжнародних господарських зв’язках. Вона безпосередньо впливає на темпи
зростання виробництва і міжнародного обміну, ціни, заробітну плату і т.д.,
тобто фактори, що визначають економічне становище країни.
Існують національні і міжнародні валютні системи. Міжнародні валютні
системи охоплюють регіональні системи і світову.
Історично спочатку виникла національна валютна система, як сукупність валютно-економічних відносин та інституцій, за допомогою яких
здійснюється міжнародний платіжний обіг, утворюються і використовуються
валютні ресурси, необхідні для процесу відтворення в країні.
З організаційно-юридичної точки зору це державно-правова форма
організації валютних відносин країни, що склалася історично на основі
інтернаціоналізації господарських зв'язків і закріплена національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права..
Національна валютна система є складовою частиною грошової системи
країни, хоча вона відносно самостійна і виходить за національні кордони, її
особливості визначаються ступенем розвитку економіки і зовнішньоекономічних
зв’язків країни, а її структурні принципи закріплюються
законодавством країни.
Регіональна валютна система охоплює сукупність валютно-економічних відносин між рядом країн. Наприклад: Європейських, країн СНД. Регіональна Європейська валютна система створена в 1979 році.

Національна валютна система нерозривно пов’язана зі світовою
валютною системою - формою організації міжнародних валютних відносин, що склалися на основі розвитку світового господарства, закріпленої
міждержавними угодами.
Функціонування валютних систем і проведення міжнародних розрахунково-кредитних операцій можливо завдяки існуванню таких видів
валют, як національна та резервна (ключова).
Якщо національна валютна система базується на національній валюті грошовій одиниці країни, що використовується як світові гроші, то світова
валютна система - на одній або декількох резервних валютах або міжнародній розрахунковій грошовій одиниці.
Чинне законодавство визначає валюту України1 як грошові знаки у
вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України,
а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають
обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у
вкладах у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території
України.
Відповідно, іноземна валюта — це іноземні грошові знаки у вигляді
банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є
законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають
обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових)
одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та
інших кредитно-фінансових установ за межами України.
Разом із тим, казначейські білети не можуть бути включені до грошових
знаків, які перебувають в обігу в Україні, оскільки, згідно з ч. 2 ст. 34 Закону
України «Про Національний банк України», готівка перебуває в обігу у
вигляді грошових знаків – банкнот (паперових) і монет (металевих). Випуск
грошових знаків в інших формах чинним законодавством не передбачається
Законом «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» визначено,
що «гривня як грошова одиниця (національна валюта) є єдиним законним
платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними
особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення
переказів».
Як інструмент обігу використовуються також платіжні документи та
інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові
розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші

фінансові та банківські документи), виражені в національній чи іноземній
валюті або банківських металах.
Банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової
групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових
стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також
монети, вироблені з дорогоцінних металів.
Отже, до валютних цінностей можна віднести національну та іноземну
валюту, платіжні документи та фондові цінності в іноземній валюті, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, за винятком ювелірних та побутових
виробів. (Рис. 1).
Валютні цінності

Валюта України

Кошти у грошових
одиницях іноземних
держав

Іноземна валюта

Кошти на рахунках

Платіжні документи
та інші папери

Монетпрні метали

Рис. 1. Види валютних цінностей.
Резервна (ключова) валюта - це особлива категорія конвертованої валюти провідної країни, що
виконує функції міжнародного платіжного і резервного засобу, служить базою визначення валютного
паритету і валютного курсу для інших країн. Такою валютою є долар США і до деякої міри – англійський
фунт стерлінгів, швейцарський франк, в азіатському регіоні - японська ієна, а також колективна валюта
держав Європейської валютної системи – євро.

Замість резервних валют часто використовується міжнародна розрахункова грошова одиниця.
Міжнародна розрахункова грошова одиниця - валютна одиниця, що
використовується як умовний масштаб для порівняння міжнародних вимог і
зобов’я-зань, установлення валютного паритету і курсу.
Процес демонетизації золота (втрати їм грошових функцій ) створив
умови для впровадження у валютну систему міжнародних розрахункових
грошових одиниць. Такою одиницею є СПЗ - спеціальні права запозичення
(SDR – Special Drawing Rights), що використовуються Міжнародним
Валютним Фондом.
У сучасних умовах СПЗ використовується як додаток до існуючих
доларових резервів. Якщо країна відчуває дефіцит платіжного балансу, вона
може обміняти свої СПЗ на валюту, визначену МВФ, без зобов’язання
дотримання будь-яких спеціальних умов у галузі її економічної політики.

З 1 січня 1999 р. в одинадцяти європейських країнах з п’ятнадцяти, що
входять в ЄЕС (Бельгія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Австрія, Португалія, Іспанія, Німеччина), запроваджена єдина
колективна
валюта – євро. Спочатку євро, як СПЗ та екю,
використовувалася в безготівкових розрахунках, а згодом розпочалася емісія
готівкових купюр. Євро створена на базі німецької марки.

Для забезпечення стабільності євро створено Європейський
Центральний банк (ЄЦБ), що знаходиться у Франкфурті.
Встановлено жорсткі вимоги щодо фінансово-економічних показників країн, що бажають використовувати євро:
1) дефіцит Держбюджету не може перевищувати 3% від ВВП;
2) сукупний державний борг не може перевищувати 60% від ВВП;
3) річна інфляція не може перевищувати середній рівень інфляції в
трьох країнах ЄС із найменшим рівнем інфляції (приблизно 3-3,3%) більш
ніж на 1,5%;
4) середнє номінальне значення довгострокових ставок відсотків не
повинно перевищувати 2% від середнього рівня цих ставок трьох країн ЄС із
найбільшими цінами (приблизно 9%);
5) країни, що переходять на нову європейську валюту, повинні
дотримуватися встановлених меж коливань валютних курсів в існуючому
механізмі європейських валютних систем.
Здатність національної валюти вільно обмінюватися на іноземні валюти
в будь-якій формі та в усіх видах операцій характеризує її конвертованість.
За конвертованістю виділяють валюти: вільно конвертовані, частково
конвертовані, неконвертовані (замкнуті).
Стійка конвертованість валюти свідчить про здоровий стан економіки
країни; про відсутність будь-яких адміністративних обмежень на експортноімпортні операції, про високу конкурентноздатність вітчизняного
виробництва і якість продукції. Але введення конвертованості валюти в
умовах неста-більної ринкової економіки призводить до негативних
наслідків: до банкрутства підприємств, ефективність яких не відповідає
світовим стандартам; масового безробіття; великого тиску на валютний курс
і в цілому до нестабіль-ності на макрорівні.
Виділяють, крім того, особливий вид валют - клірингові валюти. Це
валюти, у яких ведуться рахунки в банках і здійснюються різноманітні
операції між країнами, що уклали платіжні угоди клірингового типу. Ними
можуть бути розрахунковий долар, індійська рупія, фунт стерлінгів і ін., але
це лише умовна розрахункова одиниця (застосовувана договірними країнами
в узгоджених галузях), що не може бути обміняна ні на відповідну за назвою

національну валюту, ні на будь-яку іншу, якщо в платіжній угоді немає
такого застереження.
Залежно від кількості країн-учасниць розрізняються односторонні,
двосторонні, багатосторонні і міжнародні кліринги.
Використання іноземної валюти в міжнародних розрахунках потребує
вирішення питання про їх кількісне співвідношення, тобто про їх валютний
курс. Це питання є одним з найскладніших як у теорії, так і у практиці
валютного регулювання. Але існує досить просте теоретичне обґрунтування
його вирішення. Це "теорія паритету купівельної спроможності"
шведського економіста Г. Касселя. Вона пропонує визначати реальний
валютний курс за паритетом купівельної спроможності , тобто за
співвідношенням грошових одиниць у відповідності з їхньою купівельною
спроможністю на ринках відповідних країн.
Виділяють абсолютний і відносний паритет.
Абсолютний паритет - це співвідношення двох валют, яке урівнює їхні
купівельні спроможності стосовно визначеного набору товарів та послуг "товарного кошика". Абсолютний паритет може розраховуватися стосовно
окремих товарних груп (частковий АПКС) чи до валового національного
продукту (загальний АПКС).
Відносний паритет - це похідна від курсу валют у базовому періоді,
яка дефльована за співвідношенням росту цін у країнах, валюти яких
порівнюються. Основою цього показника є ринковий курс валют.
Рух валютного курсу під впливом ринкових факторів здійснюється у
вигляді одноразових чи постійних його змін. У залежності від прийнятого в
країні режиму валютного курсу ці зміни відбуваються у вигляді: девальвації
(одноразового зниження), ревальвації (одноразового підвищення),
апперцепції (плаваючого росту), депреціації (плаваючого зниження курсу
національної валюти). Сучасна валютна система передбачає можливість
вибору режиму валютного курсу серед наступних варіантів:
1. Фіксація курсу національної валюти:
а) по відношенню до однієї валюти (частіше до долара);
б) по відношенню до "кошика" валют (СПЗ, євро).
2. Обмеження коливань курсу відносно:
а) однієї валюти;
б) групи валют.
3. Більш гнучкий режим:
а) плавання курсу у відповідності з визначенням індексом;

б) ―керованого‖ плавання, коли центральний банк здійснює постійні зміни
валютного курсу в залежності від стану платіжного балансу, рівня
інфляції і валютних резервів, але не автоматично і обов’язково;
в) "незалежне" плавання, при якому курс визначається співвідношенням
попиту і пропозиції на ринку поза будь-якого втручання держави.
Однозначної відповіді на запитання, який валютний режим є кращим:
фіксований чи плаваючий,- не дає ні теорія, ні практика валютного
регулювання. Все залежить від економічних цілей уряду, джерел
―економічного шоку‖, структури економіки тощо. Загальний принцип: чим
більше ―відкрита‖ економіка держави, тим більшою є необхідність
фіксованого режиму.
Міжнародні валютні відносини віддзеркалюються у платіжному балансі
країни.
Платіжний баланс - це співвідношення суми платежів, здійснюваних
країною за кордоном, і надходжень з-за кордону за той же час. Теоретично
платіжний баланс (документ) складається з трьох частин:
1) торгового балансу:
2) балансу послуг і некомерційних платежів;
3) балансу руху капіталів і кредитів.
Перші дві частини при аналізі об'єднуються під назвою "поточного
балансу" чи "поточних операцій". Третя частина, як правило, розглядається
окремо, тому що відбиває дещо специфічний рух коштів за капітальними
статтями балансу.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Валютна система – це функціональна форма правової та інституцій-ної
організації валютних відносин.
Валютна система являє собою сукупність двох елементів:
 валютного механізму;
 валютних відносин.
Під валютним механізмом розуміють правові норми й інструменти, що
їх представляють, як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Валютні відносини включають повсякденні зв’язки, в які вступають
приватні особи, фірми, банки на валютних і грошових ринках із метою
здійснення міжнародних розрахунків, кредитних і валютних операцій.
ІІ. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
Суб’єкти валютних відносин поділяються на резидентів і нерезидентів.
Резидентами є:

- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у
тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
- юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням
на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів
України;
- дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні
привілеї, а також філії і представництва підприємств і організацій України за
кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.
Нерезидентами є:
- фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, в
тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
- юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням
за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства
іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти
підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів
підприємницької діяльності України;
- розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та
їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва
інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на
основі законів України.
Резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних
цінностей, що перебувають на території України. Резиденти також мають
право бути власниками валютних цінностей, що перебувають за межами
України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Валютний ринок – система різноманітних економічних та
організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу
валютних операцій, зовнішньої торгівлі, надання фінансових послуг,
здійснення інвестицій та інших видів діяльності.
Значення валютного ринку для економіки в цілому визначається
функціями валютного ринку, серед яких виділяють: реалізація валютної
політики держави; своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

визначення і формування попиту та пропозиції на іноземні валюти;
регулювання валютних курсів; диверсифікація валютних резервів;
хеджування валютних ризиків; отримання прибутку від операцій тощо.
ІІІ. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Формою реалізації валютної політики держави є валютне регулювання
- спеціальний правовий режим реалізації валютних відносин, який
передбачає комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими державними
органами, спрямованих на організацію функціонування внутрішнього
валютного ринку в державі та визначення порядку проведення валютних
операцій.
В Україні валютне регулювання базується на Конституції України та
Законі України «Про Національний банк України», Декреті Кабінету
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного
контролю» від 19 лютого 1993 р., а також нормативних актах НБУ, що
визначають правові засади організації валютного регулювання й контролю.
За сферами здійснення вирізняютї два рівні валютного регулювання:
міжнародне та внутрішньодержавне. Міжнародне валютне регулювання
здійснюється
міжнародними
фінансово-кредитними
організаціями
(переважно Міжнародним валютним фондом) з метою створення єдиного
валютного простору, що забезпечує вільний обмін товарами і послугами у
світовому економічному просторі.
Цілями організації системи внутрішньодержавного валютного
регулювання є:
установлення і реалізація певного порядку проведення операцій з
валютними цінностями на внутрішньому валютному ринку, порядку
переміщення валютних цінностей за кордон або на його територію з-за
кордону та режиму здійснення іноземних інвестицій;
забезпечення і захист права власності на валютні цінності;
регламентація міжнародних розрахунків;
підтримання стабільного курсу національної валюти та
національного
балансу;
забезпечення необхідного (інтеграційного або ізоляційного)
режиму
взаємодії країни зі світовим валютним ринком.
Система валютного регулювання має ґрунтуватись на таких
принципах : (Рис .2).
 єдність і цілісність системи валютного регулювання, що
забезпечується формуванням єдиної нормативно-правової бази,
поширенням дії валютних обмежень на всю територію держави,
єдиним порядком проведення валютних операцій;
 захист національної валюти України та забезпечення її

Основним елементом національної системи валютного регулювання є
валютні обмеження.Їх слід розглядати як систему державних заходів,
спрямованих на встановлення порядку проведення валютних операцій.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" передбачає можливість використання
валютних обмежень як засобу валютного регулювання: відповідно до п. 2 ст.
2 Декрету "резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні
операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та іншими
актами валютного законодавства України". При цьому використовуються
різні правові засоби: ліцензування валютних операцій, лімітування або
заборона проведення окремих валютних операцій певними суб’єктами
валютних відносин.
Залежно від типу валютних операцій (поточних або операцій,
пов’язаних із рухом капіталу) застосовуються різні переліки валютних
обмежень. У системі валютних обмежень, що діють в Україні, слід
виокремити:
- обмеження, пов’язані з ліцензуванням валютних операцій;
- обмеження, зумовлені встановленням порядку придбання іноземної
валюти за дорученням і за рахунок резидентів на міжбанківському
валютному ринку України з метою забезпечення виконання їх зобов’язань за
зовнішньо-економічними контрактами;
- обмеження, пов’язані з використанням іноземної валюти як засобу
платежу на території України;
- обмеження, пов’язані зі встановленням обов’язкового продажу
частини надходжень в іноземній валюті на користь резидентів-юридичних
осіб;
- обмеження, пов’язані зі встановленням порядку здійснення
розрахунків в іноземній валюті;
- обмеження, пов’язані з відкриттям та використанням валютних
рахун-ків резидентами за межами України;
- обмеження, пов’язані з відкриттям та використанням рахунків у
націо-нальній валюті нерезидентами на території України;
- обмеження, пов’язані з переміщенням готівкової національної та
інозе-мної валюти фізичними та юридичними особами через митний кордон
України.

Відповідно до ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", до валютних належать
операції, пов’язані:
з переходом права власності на валютні цінності, що
здійснюються між резидентами у валюті України;
- з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як
засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань,
предметом яких є валютні цінності;
- із ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України
та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних
цінностей.
З метою організації і здійснення валютного регулювання окремі
державні органи наділяються відповідними повноваженнями у цій сфері.
Такими органами в Україні є Національний банк України та Кабінет
Міністрів України.
Відповідно до Закону "Про Національний банк України" (п. 14 ст. 7),
Національний банк України здійснює відповідно до визначених спеціальним
законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення
платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за
комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали
ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними
цінностями.
Діяльність Національного банку України щодо операцій з валютними
цінностями регламентується розділом VIII Закону "Про Національний банк
України". Національний банк України діє як уповноважена державна
установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і
валютний контроль.
До компетенції Національного банку України у сфері валютного
регулювання належить:
1) видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;
2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю
банків та інших установ, які отримали ліцензію Національного банку на
здійснення операцій з валютними цінностями;
3) установлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших
установ, які купують і продають іноземну валюту.
Повноваження Національного банку України у сфері валютного
регулювання визначені у п. 1 ст. 11 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю":
здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної
економіч-ної політики України. Законом "Про Національний банк України"

(ст.46) визначено форми валютної політики. При здійсненні дисконтної
валютної політики Національний банк України змінює облікову ставку
Національного банку для регулювання руху капіталу та балансування
платіжних зобов’я-зань, а також коригування курсу грошової одиниці
України до іноземних валют. Національний банк України здійснює девізну
валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України
до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на
фінансових ринках;
складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс
України;
- контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту
зовнішнього державного боргу України;
- визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній
валюті уповноважених банків нерезидентам;
видає у межах, передбачених цим Декретом, обов’язкові для
виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку
України;
установлює способи визначення і використання валютних
(обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів
валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових
(клірингових) одиницях;
установлює єдині форми обліку, звітності та документації про
валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним
поданням;
забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та
операції уповноважених банків.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Відповідно до прав резидентів і нерезидентів на валютному ринку
України всі операції, пов'язані з рухом іноземної валюти, поділяються на два
види — поточні та пов'язані з рухом капіталу.
До поточних операцій належать:
- перекази в Україну або з України іноземної валюти для здійснення
різних розрахунків;
- операції з фінансовими кредитами на термін, що не перевищує 180
днів;
- перекази в Україну та з України відсотків, дивідендів та інших
доходів за вкладами, інвестиціями, кредитами та іншими операціями;
- перекази неторгового характеру в Україну та з України, включаючи
перекази сум заробітної плати, пенсій, аліментів, спадщини тощо.

До валютних операцій, що пов'язані з рухом капіталу, належать:
- прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з
метою отримання доходу і прав на участь в управлінні;
- портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;
- переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна;
- надання і отримання відстрочки платежу за експортом та імпортом
на термін, що перевищує 180 днів, а також надання і отримання фінансових
кредитів.
ІV. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КУРСОВА ПОЛІТИКА
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" (п. 1 ст. 12) визначено, що валютні
операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному
контролю. Валютному контролю підлягають також зобов’язання щодо
декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке перебуває
за межами України.
Валютний контроль є специфічним видом фінансового контролю. Його
слід розглядати як комплекс заходів, які здійснюють спеціально
уповноважені державні органи та інші суб'єкти. Ці заходи спрямовані на
забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного
законодавства України при проведенні валютних операцій.
Валютний контроль поширюється на всі валютні операції, які виступають його об’єктом. Серед основних напрямів валютного контролю
слід виділити такі:
- перевірка наявності ліцензій на здійснення валютних операцій, які
підпадають під режим ліцензування згідно з Декретом Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю";
- перевірка додержання порядку реєстрації Національним банком України
договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед
нерезидентами за кредитами та позиками в іноземній валюті;
- перевірка правомірності відкриття та використання банківських рахунків
резидентами за межами України;
- виконання резидентами вимог щодо порядку і термінів декларування
валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України;
- виконання зобов’язань щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній
валюті на користь резидентів-юридичних осіб;
- перевірка додержання валютного законодавства при переміщенні валютних
цінностей через митний кордон України;
- своєчасність і повнота подання встановленої Національним банком України
звітності про валютні операції.

Валютний контроль виконує такі функції:
- забезпечує режим законності при проведенні валютних операцій;
- запобігає правопорушенням у валютній сфері;
- виявляє факти порушення валютного законодавства та вживає заходів
щодо юридичної відповідальності.
Суб’єкти, що здійснюють валютний контроль, поділяються на дві групи.
До першої групи належать органи валютного контролю. Відповідно до п. 1
ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", головним органом валютного контролю
є Національний банк України, який:
- здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних
операцій на території України з усіх питань, не віднесених до компетенції
інших державних органів;
- забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо
здійснення валютного контролю згідно з валютним законодавством України.
Органом валютного контролю є також Державна податкова Адміністрація України, Міністерство зв’язку України, Державна митна служба України.
Другу групу суб’єктів, що здійснюють контроль за порядком проведення
валютних операцій, становлять агенти валютного контролю. На відміну від
органів валютного контролю агенти не мають права видавати нормативноправові акти, що регулюють порядок здійснення валютного контролю. Компетенція агентів валютного контролю обмежується реалізацією контрольних
повноважень за додержанням валютного законодавства резидентами та
нерезидентами.
Відповідно до п.1.2. Положення про валютний контроль, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. №49,
функції агента валютного контролю – обов’язки уповноваженого банку,
іншої фінансової установи та національного оператора поштового зв’язку, які
отримали від Національного банку генеральні ліцензії на здійснення
валютних операцій, щодо здійснення контролю за валютними операціями, що
проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи. Зміст такого
контролю полягає в запобіганні уповноваженими банками, іншими
фінансовими установами та національним оператором поштового зв’язку
проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних
валютних операцій та/або своєчасному інформуванню уповноваженими
банками, іншими фінан-совими установами та національним оператором
поштового зв’язку у випадках та в порядку, установлених законодавством, у
тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних

державних органів про порушення резидентами і нерезидентами
законодавства, пов’язаного з проведенням ними валютних операцій.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Валютне регулювання – це діяльність держави та уповноважених нею
органів, на регламентування міжнародних розрахунків і порядок здійснення
операцій з валютними цінностями.
Світова практика функціонування ринків знає два методи валютного
регулювання – ринковий і державний, співвідношення між якими постійно
змінюється залежно від конкретної економічної ситуації.
Головною виконуючою установою валютного регулювання є
Національний банк України, який, здійснює валютну політику керуючись
принципами загальної економічної політики України.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Валютний ринок в Україні – це переважно міжбанківський ринок.
Важливим напрямом становлення і подальшого розвитку внутрішнього
валютного ринку в Україні є його лібералізація та децентралізація. Поки що
валютний ринок в Україні за багатьма позиціями монополізований
Українською міжбанківською валютною біржею (УМВБ). Членами валютної
біржі в Україні можуть бути комерційні банки, яким видані ліцензії на
проведення валютних операцій, а також фінансові установи.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Які елементи включає світова валютна система?
2. Які функції виконує валютний ринок?
3. Основні суб’єкти валютного ринку, їх функції.
4. Які методи котирування існують у світовій практиці?
5. На які типи поділяють валюту за ступенем конвертованості?
6. Яка різниця між частково конвертованою валютою і кліринговою?
7. Чим відрізняється крос-курс від спот-курсу, форвард від ф’ючерса?
8. Надати характеристику основним інструментам фінансового ринку.
9. Що таке валютний арбітраж, які є його види?
10. Що таке валютне регулювання, які органи в Україні його здійснюють?
Тема № 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ КАПІТАЛІВ
(4 години)

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Основи організації ринку капіталів.
2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів.
3. Основні форми кредитних відносин.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з сутністю ринку капіталів та його інструментами;
дослідити роль, зміст, значення кредитного ринку, дослідити основні форми
кредитних відносин.
ВСТУП
В сучасних умовах розвитку української економіки все більшого значення
набуває ринок капіталу, який виконує функцію перерозподілу фінансових
ресурсів між постачальниками та реципієнтами капіталу за допомогою
посередників на основі сформованого попиту та пропозиції на капітал. Будь-які
масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення
конкурентоспроможного
фінансово-кредитного
механізму,
здатного
мобілізувати, перерозподіляти та надавати реформованій економіці інвестиційні
ресурси. Тому дослідження сутності, особливостей розвитку вищезазначеного
ринку , як одного з основних сегментів фінансового ринку, набуває важливого
значення.
І. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ КАПІТАЛІВ
Ринок капіталів –це частина фінансового ринку, де формується попит і
пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал.
Позиковий капітал –це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови
повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит, тому часто в
економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На
ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік.
Економічна роль ринку капіталів полягає в його спроможності
об’єднати дрібні, розрізнені кошти і на основі цього активно впливати на
концентрацію і централізацію виробництва та капіталу.
З функціональної точки зору ринок капіталів – це система, що
забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою
забезпечення процесу відтворення; з інституційної – це сукупність
кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий
капітал.
Таким чином, ринок капіталів – це складова частина фінансового
ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких
перевищує 1 рік (фондовий ринок) і ринок середньо-і довгострокових
банківських кредитів.

З точки зору джерел залучення коштів ринок капіталів включає:
боргові ринки або ринки кредиту – за допомогою фінансових
інструментів суб’єкти господарювання беруть гроші в борг і
використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами
на цих ринках є облігації, закладні та векселі, термін обігу яких перевищує 1
рік;
ринки акціонерного капіталу – за допомогою акцій інвестори мають
можливість об’єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки
розподіляти пропорційно до вкладених коштів.
Виділяють також національний і міжнародний ринки капіталів. Ринок
капіталів можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок
виникає при емісії та первинному розміщенні цінних паперів і на ньому
мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресурси
перерозподіляються після продажу їх на первинному ринку. У свою чергу
вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок
представлений фондовою біржею як особливим інституційно-організованим
ринком. На ньому обертаються цінні папери найвищого ґатунку і
виконуються операції професійними учасниками. На позабіржовому ринку
здійснюються операції з цінними паперами позабіржової торгівлі.
Сьогодні самим розвиненим ринком капіталів є ринок США. Йому
притаманні наявність могутньої кредитної системи і розвиненого ринку
цінних паперів, високий рівень нагромадження грошового капіталу, широка
інтернаціоналізація, розгалуженість.
В Україні ринок капіталів знаходиться на стадії зародження. Сьогодні
діє дворівнева банківська система, формується ринок цінних паперів,
розвиваються спеціалізовані кредитно-фінансові установи, але всі ці
елементи необхідно зміцнювати та удосконалювати.
Основними учасниками ринку капіталів є:
Þ первинні інвестори, якими є власники вільних фінансових ресурсів,
які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал;
Þ спеціалізовані посередники – кредитно-фінансові організації, що
здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у
позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам;
Þ позичальники – юридичні і фізичні особи, а також держава, що
відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити
спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.
Фінансові активи, що обертаються на ринку капіталів, як правило,
менш ліквідні, для них характерний найбільший рівень фінансового ризику і
відповідно більш високий рівень дохідності.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Ринок капіталів –це частина фінансового ринку, де формується попит і
пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал.
Позиковий капітал –це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови
повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит, тому часто в
економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На
ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік.
ІІ. КРЕДИТНИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА РИНКУ КАПІТАЛІВ
Кредитний ринок –це специфічна сфера економічних відносин, де
об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.
Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність
кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти; позичальників, які можуть
вчасно і в повному обсязі виконати зобов’язання за кредитами; системи
державного регулювання; законодавчого і нормативного забезпечення.
Кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються
взаємозв’язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових
коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на
певних умовах.
У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди
опосередковуються:
Þ кредитними інститутами (комерційними банками або іншими
установами), які беруть у борг і надають позики, а також
Þ інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують
випуск і рух різних боргових зобов’язань, що реалізуються на ринку цінних
паперів.
Для ефективного функціонування кредитного ринку в Україні необхідна
стабільна економічна ситуація в країні, наявність розвиненої інфраструктури
та ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність
банківської системи і захист інвесторів.
Кредитний ринок виконує такіфункції: - об’єднання грошових
заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, іноземних
інвесторів і утворення великих грошових фондів; - трансформація коштів у
позиковий капітал; - надання позики державним органам і населенню для
вирішення таких важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту,
фінансування частини житлового будівництва та інших соціальних програм.
Основними учасниками кредитного ринку виступають:
а) позичальники – юридичні, фізичні особи і держава;
б) кредитори – комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи та
іноземні кредитори – національні й міжнародні фінансові інститути.

в) держава як учасник кредитного ринку здійснює управління грошовокредитним ринком, регулює його діяльність і виступає позичальником на
національному та міжнародному ринках.
Із кредитних важелів, які вважаються самими ефективними
регуляторами ринкової економіки, використовують:
- середньострокові позики – на цілі як виробничого, так і чисто
комерційного характеру;
- довгострокові позики – в інвестиційних цілях. Особливий розвиток
вони одержали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному
комплексі, сировинних галузях економіки. Такі позики видаються на термін
від 3 до 5 років. У нашій країні вони використовуються не дуже широко
через загальну нестабільність економіки. На кредитному ринку головною
ланкою кредитної системиє банк, який на ринку виступає або як кредитор,
або як позичальник.
Основними функціями банківської системи на кредитному ринку є:
Трансформаційна – це функція, що пов’язана із залученням у суб’єктів
ринку вільних грошових коштів, передача їх у позику іншим суб’єктам.
Стабілізаційна – забезпечує стабільність банків, створює відповідну
нормативну і законодавчу базу, формує ефективний механізм державного
контролю і нагляду за дотриманням законів і діяльністю банків у цілому.
Центральний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним
установам нормативи обов’язкового резервування коштів. При підвищенні
центральним банком норм обов’язкових резервів зменшується сума вільних
коштів, а одночасно і кредитний потенціал банків і навпаки – при зниженні
норм обов’язкових резервів збільшується кредитний потенціал банків.
Операціями відкритого ринку центрального банку є купівля-продаж
казначейських зобов’язань, власних зобов’язань банку, комерційних
векселів, інших цінних паперів і боргових зобов’язань. Він також визначає
розміри, порядок формування та використання резервів банків і кредитних
установ.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Кредитний ринок - це специфічна сфера економічних відносин, де
об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.
Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність:
- кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти;
- позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати
зобов'язання за кредитами;
- системи державного регулювання;
- законодавчого і нормативного забезпечення.

Кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються
взаємозв'язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових
коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на
певних умовах. У той же час кредитний ринок - це синтез ринків різних
платіжних засобів. У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні
угоди опосередковуються:
=> кредитними інститутами (комерційними банками або іншими
установами), які беруть у борг і надають позики, а також
=> інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують
випуск і рух різних боргових зобов'язань, що реалізуються на особливому
ринку цінних паперів.
ІІІ. ОСНОВНІ ФОРМИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
Загальна версія виникнення кредитних відносин зводиться до того, що
продавцю було потрібно продати товар, а у покупця тимчасово не було
грошей, щоб його оплатити, виникла потреба у передачі покупцеві товару з
відстрочкою платежу, в кредит. З часом кредит набуває нових функцій,
оскільки ще більшою мірою він потрібний тому, хто прагне організувати
виробництво, але не має коштів, тобто довіра передачі. партії товару в кредит
з часом трансформується у позички грошових коштів.
Термін "кредит" походить від латинського слова "credo", що означає
"вірю, довіряю‖. Однак, коли кредит стає обов’язковим атрибутом
господарювання з’являється страхова діяльність, яка забезпечує необхідні
платні гарантії кредитору щодо своєчасного та повного повернення коштів
позича-льником. Тобто, утворюється кредитно - фінансова діяльність.
Кредит – це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу
пере-розподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності.
На різних етапах розвитку економіки у нашій країні в основі кредитних
відносин між банком та об’єктами кредитування лежали різні принципи та
показники, що віддзеркалювалися у банківському праві, за допомогою яких
держава стимулювала ті чи інші економічні та політичні завдання.
Нового нормативного змісту вони набрали з прийняттям Закону ―Про
банки і банківську діяльність", введеного в дію Верховною Радою України з
1 травня 1991 року.
Зараз в Україні вже створена потужна правова база кредитування,
що розвивається. До старих нормативних актів додаються нові, вносяться
необхідні зміни та уточнення. Закон 1991 року ―Про банки і банківську
діяль-ність" замінено Законом 2000 року з тією ж назвою. Положення
Націона-льного банку України N 246 від 28 вересня 1995 р. "Про
кредитування" уточнювалося і в 1996 , і в 1997 рр. і т.д.

Це Положення визначає правові основи надання, використання і
повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єктами, що
виникають у процесі кредитування.
Основні правові поняття з кредитування наведені якраз в цьому
положенні. А саме:
Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається
у
тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення,
строковості, платності та цільового характеру використання.
Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому
суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.
Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який
супроводжу-ється записами за банківськими рахунками, з відповідним
відображенням у
балансах кредитора та позичальника.
Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному
обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми
борговими зобов'язаннями.
Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником
основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом
у терміни, визначені у кредитному договорі.
Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у
майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри
за певний
від-різок часу без проведення додаткових спеціальних
переговорів.
Платоспроможність - це здатність
позичальника своєчасно
здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської
діяльності.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у
тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності,
строковості.
Позики комерційних банків класифікують за наступними ознаками:
1. Призначенням і характером використання запозичених коштів;
2. Наявністю й характером забезпечення;
3. Строками використання;
4. Методами надання й способами погашення;
5. Характером і способом сплати проценту;
6. Кількістю кредиторів;
7. Ступенем ризику.
1. За призначенням і характером використання запозичених
коштів

виділяють:
1.1) Позики торгово-промисловим підприємствам;
1.2) Позики під нерухомість;
1.3) Споживчі кредити;
1.4) Сільськогосподарські позики;
1.5) Контокорентний кредит;
1.6) Кредит під цінні папери;
1.7) Кредити, пов’язані з вексельним обігом;
1.8) Міжбанківські позики;
1.9) Позики небанківським фінансовим установам;
1.10) Позики органам влади.
2. За наявністю й характером забезпечення виділяють :
2.1) Забезпечені (ломбардні) позики;
2.2) Незабезпечені (бланкові) кредити;
Значна маса банківських кредитів надається під забезпечення, що є
одним з принципів банківського кредитування.
2.1. Формами забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту
можуть бути :
2.1.1 - застава майна позичальника;
2.1.2 - гарантія чи поручительство;
2.1.3договір
страхування
відповідальності
позичальника щодо
непогашення заборгованості за позикою;
2.1.4переуступлення (цесія) на користь банку
контрактів, вимог і рахунків позичальника до третьої особи;
2.1.5 - дорожні та товарні документи (наприклад, коносаменти);
2.1.6 - цінні папери;
2.1.7 - поліси страхування життя;
2.1.8 - інші грошові вимоги позичальника до третьої особи.
2.2. Незабезпечені (бланкові) позики, які мають назву в банківській
прак-тиці довірчими, надаються тільки під зобов’язання позичальника погасити позику. Ці кредити пов’язані з великим ризиком для банку, тому
потребують більш ретельної перевірки кредитоспроможності позичальника й
надаються під більш високий процент.
3. За строками використання (строковістю) позики поділяють на:
3.1) Строкові;
3.2) Безстрокові (до запитання);
3.3) Прострочені (строк сплати яких пройшов);
3.4) Відстрочені (строк сплати яких відкладено).

3.1. Строкові кредити - це позики, які надані банком на строк,
зафіксований згідно домовленості з позичальником. Вони бувають трьох
видів:
3.1.1 - короткострокові - до 1 року;
31.2 - середньострокові - від 1 до 3 років;
3.1.3 - довгострокові - більше 3 років.
3.2. До безстрокових відносяться позики, які надаються банком на
невизначений строк, - так званні позики ―до запитання‖. Позичальник
повинен погасити таку позику за першою вимогою банку. Якщо банк не
вимагає повернення, то кредит погашається за бажанням позичальника.
3.3. Простроченими рахуються позики, по яким строки повернення
пройшли, а позика не повернена. Подібні позики підлягають обліку на
окремому рахунку.
3.4. Відстрочені - це позики, по яким за проханням позичальника
банком прийнято рішення про перенесення строку повернення кредиту на
інший строк. Відстрочка погашення позики оформляється звичайно
додатковою угодою до основного кредитного договору і за це
встановлюється більш високий процент.
4. За методом надання й способами погашення банківські кредити
поділяються на:
4.1. За методами надання позик на:
4.1.1) - позики, які надаються в разовому порядку;
4.1.2 )- у відповідності до відкритої кредитної лінії
(лімітом кредитування, кредити за необхідністю);
4.1.3 )- гарантовані кредити.
4.1.1. Разові кредити - це позики, рішення про надання яких
приймається банком окремо по кожній позиці за заявою й іншими
документами клієнта.
4.1.2. Кредити за необхідністю надаються в межах попередньо
встановленого ліміту кредитування, тобто кредитування позичальника
здійснюється у відповідності з так званою кредитною лінією. Кредит
надається, як правило, шляхом оплати з кредитного рахунку розрахункових
документів позичальника ( платіжних доручень, чеків тощо) без узгодження з
банком кожний раз умов позики.
4.1.3. Гарантовані кредити, які ще мають назву резервних, бувають
двох видів:
- із попередньо узгодженою датою надання позики;
- з наданням позики за необхідністю .
Сутність гарантованої (резервної) кредитної операції полягає в наданні

банком зобов’язання у випадку необхідності надати клієнту позики
визначеного розміру на протязі обумовленого часу (кварталу, року).
4.2. За способами погашення позики поділяються на:
4.2.1) - кредити, що погашаються поступово;
4.2.2 ) – що погашаються одноразовим платежем по закінченню
строку кредиту;
4.2.3)
– що погашаються у відповідності з
особливими умовами, передбаченими кредитним договором.
5. За характером і способом сплати процентів позики поділяють на:
5.1) - позики з фіксованою процентною ставкою;
5.2)- позики з плаваючою процентною ставкою;
5.3) - позики з виплатою процентів по мірі використання запозичених
коштів (звичайні позики);
5.4) - позики з виплатою процентів одночасно з отриманням
запозичених коштів (дисконтний кредит).
5.1. Позики з фіксованою процентною ставкою є характерними для
стабільної економіки, але можуть надаватися й на короткий строк майже в
умовах інфляції.
5.2. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку чи уникнення
збитків особливо в умовах високих темпів інфляції і при наданні кредитів на
довгі строки банки використовують позики з плаваючою процентною
ставкою. В цьому випадку у відповідності з кредитною угодою процентні
ставки періодично переглядаються й звичайно прив’язуються до рівня
облікової ставки центрального банку і фактичного темпу інфляції.
5.3. По більшості банківських кредитів процент стягується після їх
видачі за певним часом, звичайно 1 раз на місяць . Це, так названі, звичайні
позики.
5.4. На відміну від звичайних позик, надання дисконтного кредиту
передбачає стягнення позичкового проценту (дисконту) при його видачі.
Прикладом такого кредиту є обліковий кредит (купівля банком переказних
векселів у клієнтів ).
6. За кількістю кредиторів позики комерційних банків поділяються
на:
6.1) – кредити, що надаються одним банком;
6.2 )- синдицировані (консорціальні) кредити;
6.3 )- паралельні .

Найбільш розповсюдженими є позики, які надаються одним
банком.
6.2. Синдицировані кредити надаються банківським консорціумом, у
якому один із банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників
необхідну для клієнтів суму ресурсів, укладає з ними кредитну угоду та видає
позику. Банк-менеджер займається також розподілом процентів. За операції,
що пов’язані з синдицированим кредитуванням, банк-менеджер (голова
консорціуму) отримує відповідну винагороду.
6.3. Паралельні позики передбачають участь в їхньому
наданні декількох
банків. При цьому кредит одному позичальникові видають різні банки,
але на однакових узгоджених умовах.
7. За ступенем ризику кредити поділяють на:
7.1)
– стандартні;
7.2)
– нестандартні;
7.3)
– сумнівні;
7.4)
- небезпечні;
7.5)
– безнадійні.
До банківських послуг, які носять кредитний характер, також
відносяться:
- факторинг;
- форфейтинг.
Відповідно до чинного законодавства комерційні банки мають право на
отримання від Національного банку України, як банку останньої інстанції,
кредитів через кредитні аукціони, ломбардні операції, переоблік векселів на
умовах двосторонніх договорів.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Кредит – це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу
пере-розподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності.
На різних етапах розвитку економіки у нашій країні в основі кредитних
відносин між банком та об’єктами кредитування лежали різні принципи та
показники, що віддзеркалювалися у банківському праві, за допомогою яких
держава стимулювала ті чи інші економічні та політичні завдання.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Ринок капіталів - це частина фінансового ринку, де формуються попит і
пропозиція в основному на середньо- і довгостроковий позиковий капітал,
специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику
грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього.

Позиковий капітал - це кошти, віддані в позику під певний відсоток за
умови повернення.
Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом
служать кошти, що вивільняються в процесі відтворення: амортизаційні
фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі,
прибуток, що йде на відновлення і розширення виробництва, грошові доходи
і заощадження всіх верств населення. На ринку капіталів кредити надаються
на термін понад рік.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1.Суть ринку капіталів та його відмінність від грошового ринку.
2. Хто є основними учасниками ринку капіталів?
3. Що таке банківський кредит?
4. Які функції виконує банківська система на кредитному ринку?
5. Назвати основні форми кредитних відносин.
6. Яка різниця між поточним і капітальним державним боргом?
7. Які функції виконує кредитний ринок?
8. Які є основні принципи банківського кредитування?
9. У чому полягає суть комерційного кредитування?
10.Які є способи управління державним боргом?
11. Що таке гарантія і на які види їх поділяють?
12. Яка різниця між банківським і комерційним кредитом?
ТЕМА № 8. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів.
2. Характеристика основних похідних фінансових інструментів
3. Створення ринку «синтетичних» цінних паперів.
Висновок
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з особливостями розвитку ринку похідних цінних
паперів, дослідити основні види похідних фінансових інструментів,
визначити особливості створення ринку «синтетичних» цінних паперів.
ВСТУП
Торгівля на ринку похідних фінансових інструментів (далі – ПФІ)
розвивається досить динамічно, незважаючи на світову фінансову кризу, обсяги
операцій з цими інструментами за вартістю укладених контрактів постійно
зростають. Операції з похідними фінансовими інструментами в світі досягли
рекордних показників. Так, за 2013 рік число операцій з дериватами зросло на
25,6% - до рекордних 22,3 млрд. контрактів, а азіатські торги вперше обійшли
Північну Америку. Цей сектор фінансового ринку після дворічного уповільнення
його росту під час глобальної фінансової кризи почав стрімко зростати. Стрімкий
ріст ринку ПФІ, пов’язаний із розширенням фінансових ринків і виникненням все

більшої потреби у зниженні фінансових ризиків. Отже, виникає питання щодо
сутності та сучасної структури ринку ПФІ.
І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Розвиток фінансового ринку, як і інші сфери економіки, потребують
втілення інновацій, якими сьогодні є впровадження і розвиток похідних
фінансових інструментів.
Похідні фінансові інструменти, або деривативи –це інструменти,
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних
фінансових чи матеріальних активів.
Ціни на похідні фінансові інструменти встановлюються залежно від
цін активів, які покладено в їх основу і називаютьсябазовими активами.
Базовими активами можуть бути цінні папери, процентні ставки, фондові
індекси, товарні ресурси, дорогоцінні метали, іноземна валюта тощо. Отже,
особливість похідних фінансових паперів (деривативів) полягає в тому, що
їх інвестиційна віддача залежить від тих фінансових інструментів, від яких
вони походять. Предметом похідного контракту можуть виступати не лише
фінансові інструменти, але й біржові товари, відповідно до цього
розрізняють фінансові і товарні деривативи. Основу класу похідних
фінансових інструментів становлять ф’ючерсні,форвардні, опціонні угоди та
свопи. Оскільки всі вони пов’язані з виконанням певних дій протягом
визначеного періоду часу або у визначений момент у майбутньому, їх ще
називають строковими контрактами. Строкові контракти визначаються
своїми специфікаціями – юридичними документами, в яких обов’язково
обумовлюється обсяг базового активу в одному контракті, термін виконання,
валюта розрахунку, спосіб виконання.
У міжнародній практиці
найпоширенішими видами деривативів є форвардні та ф’ючерсні контракти,
опціони і своп-контракти, а найпопулярнішими видами базових фінансових
інструментів – валюта, грошові кошти у формі кредитів і депозитів, цінні
папери, фондові індекси.
У вітчизняній практиці на фінансовому ринку більш широкого
застосування здобули операції з традиційними фінансовими інструментам, з
угодами, предметом яких є грошові кошти (або їх еквіваленти), такі як,
кредиторська і дебіторська заборгованість; векселі; акції; облігації;
факторинг, форфейтинг, фінансова оренда; гарантії кредитної лінії, страхові
угоди фінансового характеру тощо.
До похідних інструментів можуть відноситися й інші угоди
фінансового характеру, інвестиційні характеристики яких залежать від

базового активу, наприклад, інвестиційні сертифікати – цінні папери,
емітовані інвестиційним фондом чи інвестиційною компанією, які
засвідчують внесення вкладу їх власником в інвестиційний фонд і дають
право на отримання доходу у вигляді дивідендів.
Серед інструментів ринку похідних цінних паперів розрізняють
сурогати цінних паперів, що за своєю економічною сутністю є фінансовими
інструментами, мають вигляд цінних паперів, але законодавством такими не
визнані: свідоцтва про депонування акцій, білети, що дають право на
володіння часткою акцій, житлові сертифікати – боргові зобов’язання фірм,
що спеціалізуються на операціях з нерухомістю.
До похідних інструментів можуть відноситись й інші угоди
фінансового характеру, укладені на строк, наприклад фондові варанти, які є
різновидом опціону на купівлю (опціон call).
Функції похідних фінансових інструментів:
Þ посвідчення прав, які випливають із володіння основним папером
(сертифікат акцій, облігацій);
Þ надання додаткових пільг власникам основного папера (опціон,
варант);
Þ забезпечення функціонування основного папера (купон);
Þ прогнозування динаміки курсів та страхування власників цінних
паперів від їх падіння (ф’ючерс, опціон);
Þ можливість заміни основного папера його сурогатною формою
(сертифікати акцій та облігацій, депозитарні розписки);
Þ забезпечення проникнення основного папера на іноземні фондові
ринки (депозитарні розписки).
Критеріями віднесення фінансового інструменту до групи похідних є:
- залежність його ціни безпосередньо або опосередковано від ціни або
характеристики базового активу;
- стандартизація умов виконання зобов’язань за фінансовим
інструментом;
- наявність сукупності документів, які мають один базовий актив,
однаковий термін обігу і термін виконання зобов’язань;
- відповідність обсягу та якості базового активу встановленим
стандартам.
За економічним змістом ринок похідних фінансових інструментів –це
сукупність економічних відносин щодо перерозподілу ризиків, які
виникають у процесі обміну фінансовими інструментами чи товарами.

Основна функція та призначення строкового ринку полягає у
формуванні механізмів хеджування (мінімізації) цінових ризиків. Як довела
практика, з розширенням ринків потреба у зниженні ризиків під час
проведення операцій з деривативами значно зростає. На строковому ринку
операції проводяться в основному реальними власниками активів і
фінансовими посередниками.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Похідні фінансові інструменти, або деривативи –це інструменти,
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних
фінансових чи матеріальних активів.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ
Фінансові деривативи досить різноманітні за своїми характеристиками
– ліквідністю, доступністю, вартістю, ступенем ризику. Тому кожний
інструмент має свої переваги і недоліки.
Ф’ючерси
Уперше торгівля фінансовими ф’ючерсами відкрилася в 1972 р. на
Міжнародному валютному ринку в Чикаго і стала одним з найуспішніших
нововведень на фінансових ринках за останні десятиріччя. Європа
познайомилася з новим фінансовим інструментом – фінансовим ф’ючерсом
завдяки Лондонській міжнародній біржі фінансових ф’ючерсів (LIFFI).
Предметом фінансового ф’ючерсного
контракту можуть бути такі
інструменти, як іноземна валюта, депозитні сертифікати, банківські
депозити, акції, облігації, векселі, довгострокові казначейські зобов’язання,
фондові індекси. Обсяги поставок цих фінансових інструментів стандартні
(як лоти), що є особливістю ф’ючерсних контрактів.
Ф’ючерс –це цінний папір, біржовий дериватив у вигляді
стандартного контракту, який засвідчує право його держателя купити
чи продати відповідну кількість фінансових інструментів (цінних
паперів, валюти, біржового індексу та ін.) за обумовлену ціну у
визначений термін у майбутньому. Ф’ючерсна угода є обов’язковою для
виконання.
Існують товарні і фінансові ф’ючерси. Товарні ф’ючерси – це ф’ючерсні
контракти на сільгосппродукцію, енергоресурси, метали й ін. Фінансові
ф’ючерси – це ф’ючерсні контракти, в основі яких лежать фінансові
інструменти – державні й інші цінні папери, біржові індекси, відсотки за
банківськими ставками, а також конвертована валюта і золото. Ф’ючерсні

угоди укладаються між двома сторонами, однією з яких завжди є клірингова
(розрахункова) палата ф’ючерсної біржі, що виконує роль гаранта
здійснення всіх контрактів. Дату виконання умов угоди називають датою
поставки. Ціну базового активу, зафіксовану в контракті, називаютьціною
поставки.
Якщо учасник ринку уклав угоду на поставку певного активу, то
кажуть, що він відкрив коротку позицію, або продав контракт, якщо уклав
угоду, у якій зобов’язався прийняти поставку певного активу, то вважають,
що він відкрив довгу позицію, або купив контракт.
Закриття (ліквідація) позиції полягає у виконанні умов угоди чи
передачі зобов’язань за нею іншій особі через укладення зворотної
(офсетної) угоди. Зворотна (офсетна) угода – це угода, протилежна за
змістом даній угоді.
Учасники ф’ючерсного ринку проводять дві основністратегії на ринку:
перша – хеджування позиції; друга – гра на коливаннях цін.
У першому випадку учасників називають хеджерами, в другому –
спекулянтами (про що йшла мова у першому питанні теми). За допомогою
ф’ючерсного ринку хеджери управляють ризиком і переносять його на
спекулянтів. Метою хеджування є перенесення цінового ризику з того, хто
здійснює хеджування, на іншу особу, частіше на фінансового посередника
(спекулянта).
Клієнт брокерської контори з допомогою брокера укладає відповідну
ф’ючерсну угоду, відкриваючи тим самим довгу чи коротку позицію. При
цьому він вносить на свій рахунок, відкритий в кліринговій палаті, деяку
суму, яка називається початковою маржею. Початкова маржа –це
початковий внесок клієнта в забезпечення виконання умов контракту і є
певною гарантією того, що клієнт має намір виконувати свої обов’язки.
Клірингова палата з моменту реєстрації укладеної угоди на біржі бере на
себе зобов’язання перед покупцем поставити актив, а перед продавцем –
оплатити його в обумовлені контрактом строки.
При падінні цін на певні ф’ючерсні контракти продавці цих контрактів
отримують прибутки, а покупці контрактів зазнають таких самих збитків.
Поточний прибуток
або збиток за відкритою позицією, який
виражається
в
платежах
клієнта
або
від
клієнта,
називаютьваріаційноюмаржею. Варіаційна маржа –це грошові кошти, що
підлягають нарахуванню або списанню за кліринговим рахунком клієнта в
разі відхилення ціни укладенняугоди від котирувальної.
Якщо в результаті операцій залишок коштів на клієнтському рахунку
стане меншим від деякої встановленої біржею величини, яку називають
підтримуючою маржею, клієнт внесе на свій рахунок так звану додаткову

маржу. На відміну від початкової маржі , додаткова маржа вноситься тільки
грошовими коштами. Підтримуюча маржа –це мінімальний рівень, до якого
може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора в результаті
небажаного руху цін. Брокерські контори дають 3 – 5 днів своїм клієнтам
для додаткових внесків. Більшість ф’ючерсних контрактів мають дозволену
верхню та нижню межі коливання ціни кожного дня. Це так звані граничні
значення котирувальної ціни – максимальне та мінімальне значення, в межах
якого може змінюватися ціна контракту протягом торгової сесії.
Клірингова палата є одним із відділень біржі або незалежною організацією.
Усі члени клірингової палати вносять і тримають на рахунках за кожною
торговельною позицією так звану клірингову маржу, яка є гарантією
належного виконання ф’ючерсних контрактів з боку учасників ринку.
Форварди
Форвардні контракти існували ще у Стародавньому світі. До нашого
часу збереглися трактати, в яких описані елементи форвардних контрактів,
що існували в Індії близько 2000 років до нашої ери. У середньовіччя
форвардні контракти використовувались як засіб гарантування для купців
продажу та ціни товарів перед тим, як ці товари доставлялися до них. Більш
сучасні види форвардних угод з’явилися в Англії та Франції у ХІV ст.
Перший організований ринок форвардних контрактів з’явився у середині
ХІХ ст. у США.
Форвардний контракт –це угода між двома сторонами про майбутню
поставку предмета контракту за наперед обумовленою ціною, яка
укладається поза біржою й обов’язкова до виконання для обох сторін угоди.
Предметом контракту (базовим активом) можуть виступати акції, облігації,
валюта, товари та ін. Формальне визначення форвардного контракту дуже
подібне до визначення ф’ючерсу. Відмінність полягає в тому, що форвард
укладається позабіржею.
Основні відмінності між ф’ючерсними та форвардними контрактами:
1. Ф’ючерси є біржовими угодами,
це означає, що вони є
високоліквідними фінансовими інструментами. Форварди – позабіржові
угоди, тому їх ліквідність значно нижча.
2. Частота поставки. Вторинний ринок форвардних угод дуже
обмежений. Менше ніж 2% ф’ючерсних угод закінчуються поставкою,
форварди, навпаки, орієнтовані на реальну поставку активу – понад 90%
форвардних контрактів закінчуються реальною поставкою.
3. Грошові потоки. У результаті щоденного котирування ф’ючерсних
контрактів на біржі існують тимчасові грошові потоки, пов’язані з
нарахуванням або зняттям коштів із рахунків учасників ринку. У форвардах

подібний режим поточних розрахунків не встановлюється і не виникають
тимчасові грошові потоки.
4. Регулювання. У торгівлі ф’ючерсними контрактами значну роль
відіграють клірингові палати, які виступають для кожного учасника як
протилежна сторона угоди, а також є гарантами виконання умов угоди; у
функціонуванні форвардного ринку клірингові палати участі не беруть, він
саморегулюється.
5. Коливання цін. Форвардні контракти не мають ніяких лімітів на
цінові коливання. На ф’ючерсні - біржі накладають денний ліміт на
коливання цін.
6. Дата поставки. Банки надають форвардні контракти з поставкою на
будь-яку дату, а ф’ючерсні контракти на біржі (Чиказькій) мають лише 4
спеціально відведені строки на рік для поставки.
7. Розмір контракту. Форвардні контракти не мають стандартного обсягу
і практично значно більші за стандартизовані ф’ючнрсні контракти.
8. Встановлення цін. За форвардними контрактами ціни взаємно
узгоджуються між клієнтом і банком, за ф’ючерсними операціями
контрактні ціни визначають відкритим аукціоном.
9. Учасниками форвардної угоди є два учасники, один з яких
зобов’язується поставити базовий актив, а інший – прийняти поставку цього
активу.
10. Хеджування за допомогою ф’ючерсних контрактів полягає в
паралельному проведенні операцій на ринку спот і строковому ринку.
Хеджування за допомогою форвардних контрактів полягає в перенесенні
операції з реального ринку на ринок строкових угод.
Серед форвардних угод фінансового характеру на міжнародних ринках
найбільшого поширення набули:
Þ Форвардний контракт за відсотковими ставками (FRA – forward rate
agreement) – це двостороння угода, в якій фіксуються відсоткова ставка та
інші умови проведення операцій залучення або розміщення грошових
коштів на визначену дату в майбутньому. Однією із сторін такої угоди є
учасник ринку, який бажає захиститися від підвищення відсоткових ставок і
хоче купити FRA (покупець). Іншим контрагентом є учасник, який прагне
уникнути ризику, пов’язаного із зниженням ставок, і продає FRA
(продавець). Форвардна процентна ставка (ФПС) – це процентна ставка для
періоду, що настане по закінченні періоду t1. Тобто це процентна ставка, за
якою можна залучити чи інвестувати кошти через період t0 на період t1.
Наприклад, процентну ставку по залученню коштів через три місяці на шість
місяців можна назвати форвардною процентною ставкою. Поточну

процентну ставку на період t0 називають ставкою спот. Так, поточну 3місячну процентну ставку можна назвати ставкою спот.
Протягом дії форвардного контракту розрізняють три основні дати:
дата угоди – дата підписання сторонами форвардного контракту; дата
платежу – дата, на яку учасники домовляються здійснити операцію
купівліпродажу базового інструменту, це початок контрактного терміну;
дата погашення – дата закінчення контрактного терміну.
Þ Форвардний валютний контракт (FXA – foreign exchange agreement) –
це угода між двома контрагентами про фіксацію валютного курсу за
операцією купівлі-продажу обумовленої суми валютних коштів на
визначенудату в майбутньому.
Основним питанням при укладанні форвардного валютного контракту є
рівень обмінного курсу, який визначається на дату угоди.
Переваги
форвардних контрактів: 1) індивідуальний характер
укладення контракту дозволяє досить точно хеджувати ризик визначенням
суми угоди і термінів; 2) за форвардними угодами не стягується додаткова
плата (комісійні); 3) продавці мають змогу диктувати умови угоди, зокрема
щодо встановлення ціни базового інструменту, так як діють на
позабіржовому ринку; 4) виконання бухгалтерських проводок форвардного
контракту за рахунками відбувається тільки два рази – на дату угоди і на
дату платежу тощо.
Недоліки форвардних контрактів: 1) відсутність можливості
маневрувати – умова обов’язкового виконання не дозволяє достроково
розірвати угоду або замінити її умови, а відсутність вторинного форвардного
ринку не дає змоги перепродати контракт; 2) не є загальнодоступними
інструментами, оскільки на форвардному ринку існують істотні обмеження,
такі як наявність кредитної лінії, високий кредитний рейтинг, що звужує
кількість учасників форвардних ринків.
Опціони
Опціон – один із видів строкових угод, які можуть укладатися як на
біржовому, так і на позабіржовому ринках; це похідний цінний папір, що
засвідчує право його держателя купити, продати чи відмовитися від угоди
стосовно цінних паперів (а також товарів, валюти) за обумовлену опціоном
ціну і протягом терміну, що ним передбачено.
Розрізняють американський опціон – право держателя може бути
реалізовано будь-коли протягом опціонного строку і європейський опціон –
реалізується лише після настання терміну виконання зобов’язань. · Залежно
від прав, що надаються власнику (покупцю) опціону, останні поділяють на
такі види (європейські опціони): Þ опціон на продаж, або опціон продавця чи
опціон пут (PUT options) – дає власнику (покупцю) опціону право на продаж

через визначений час за наперед обумовленою ціною певного виду
фінансового чи іншого активу; Þ опціон на купівлю, або опціон покупця чи
опціон кол (CALL options) – дає власнику право на купівлю через
визначений час за наперед обумовленою ціною певного активу, який йому
зобов’язаний продати продавець опціону.
Опціон на відміну від ф’ючерсної чи форвардної угоди є угодою
«несиметричною». Опціон виконується, коли ситуація на ринку сприятлива
для покупця опціону і несприятлива для продавця. Продавець опціону
приймає на себе ризики, пов’язані з несприятливими ціновими змінами на
ринку і за це отримує від покупця винагороду – премію, яку називають
ціною опціону. Ціна актива, що зафіксована в опціонному контракті, за якою
буде продано актив, називають страйковою ціною, або ціною виконання. ·
Залежно від типів стратегій і позицій у певних сполученнях розрізняють такі
види опціонів: Þ довгий кол і короткий кол; Þ довгий пут і короткий пут.
Біржовий опціонний контракт – це дериватив, згідно з яким на
біржовому ринку одна сторона контракту (покупець опціону) має право, але
не зобов’язання, купити (у разі call-опціону) чи продати (у разі put-опціону)
фіксовану кількість відповідних базових активів за стандартизованими
вимогами щодо характеристик базового активу, термінів і умов виконання за
ціною, зафіксованою на момент укладення угоди (ціна виконання опціону).
У біржовій торгівлі опціонами велику роль відіграють клірингові палати, а
на позабіржовому ринку – брокерські контори.
Основні відмінності біржових опціонів від позабіржових: 1) наявність
стандартизованих страйкових цін та дати виконання; 2) як і при торгівлі
ф’ючерсами, значну роль відіграють клірингові палати; 3) значно менші
витрати на ведення операцій; 4) більш ліквідні, ніж позабіржові; 5)
вторинний ринок позабіржових опціонних контрактів досить обмежений.
Механізм торгівлі опціонними контрактами на біржі дуже схожий на
механізм торгівлі ф’ючерсами, але є і суттєві відмінності (табл. 8.1.).
Особливе місце серед опціонів займають угоди за відсотковими
ставками. Опціон відсоткових ставок –це угода, яка дає право покупцеві на
одержання кредиту за ставкою, що не перевищує фіксованої верхньої межі,
або право інвестування коштів під ставку, не нижчу за встановлену нижню
межу, у деякий момент часу в майбутньому або протягом наперед
визначеного періоду.
Опціони відсоткових ставок у механізмі дії та
реалізації дещо відрізняються від інших видів опціонів і мають самостійні
назви, а саме: кеп (cap), флоr (floor), колар (collar). Угоди «кеп», «флор»,
«колар» – це синтетичні опціони, які дають змогу знизити ризики при
фінансуванні та інвестуванні під плаваючу процентну ставку. Терміни дії

цих угод різноманітні – від кількох місяців до десятків років, ринок їх
позабіржовий.
« Кеп» (cap) являє собою серію європейських опціонів PUT, які дають їх
власнику право на отримання кредиту з попередньо встановленим
максимальним рівнем процентної ставки «кеп». Відсотковий cap
використовується для захисту позичальника, який бере кредит під плаваючу
ставку, від підвищення рівня ринкових ставок за кредитом.
«Флор» (floor) є серією європейських опціонів CALL, які дають право їх
власнику інвестувати грошові кошти під плаваючу ставку, не нижчу від
визначеної в угоді мінімальної ставки «флор». Угода floor призначена для
захисту інвестора від ймовірного зниження його доходів і страхує покупця
опціона від відсоткового ризику, що його бере на себе продавець опціона,
одержуючи за це опціонну премію. Чим ближче ставка, зафіксована в угоді
floor, до поточних ринкових ставок, тим вищою буде вартість опціона і тим
більшу премію виплатить покупецьfloor, аби захистити свої активи.
«Колар» (collar) – це угода, яка передбачає одночасну купівлю cap і продаж
floor і застосовується з метою захисту позичальника в умовах плаваючих
відсоткових ставок від їх підвищення за вартістю нижчою, ніж вартість
звичайногоcap. Переваги опціонних контрактів: * є можливість вибору під
час прийняття рішення про виконання опціону; * прибуток покупця опціону
не обмежується; * опціон обмежує ризик покупця величиною опціонної
премії; * існування біржового та позабіржового опціонних ринків надає
учасникам ширші можливості вибору для хеджування опціонами; * велика
різноманітність опціонів – також перевага цього виду деривативів.
Недоліки опціонів: - висока вартість – в середньому становить близько 3 –
5% від суми угоди; - необхідність виплати опціонної премії наперед, в
момент укладання угоди; - щодо біржових опціонів – це стандартні суми,
терміни виконання та види базових активів не завжди відповідають
потребам учасників ринку.
Опціони найчастіше застосовуються в умовах
рівноважної економіки, в умовах стійкого спаду економіки ефективність
використання опціонів падає. Варанти
Різновидом опціону на купівлю
єварант. Варант –похідний цінний папір, що дає власнику право на купівлю
цінних паперів за певною ціною і у встановлений термін; свідоцтво, що
видається разом з цінним папером і дає право на додаткові пільги його
власнику при придбанні акцій чи боргових цінних паперів.
Варант випускається емітентом одночасно з акцією або облігацією. У
цьому разі цей похідний цінний папір надає право власникам цінних паперів
обміняти їх у встановлений час за визначеним курсом на відповідну
кількість інших паперів (найчастіше простих акцій).
Існує ряд
характерних ознак, якимиварантвідрізняється відопціону: По-перше, варант,

як правило, є доповненням до привілейованих акцій, облігацій чи інших
боргових зобов’язань, емітованих корпорацією. По-друге, варанти на відміну
від опціонів емітуються і розміщуються на ринку самими корпораціями –
емітентами акцій.
По-третє, варант відрізняється від опціону термінами виконання.
Варанти мають значно більші терміни виконання, ніж опціони. Володіння
варантами дає власнику можливість отримати дохід за рахунок різниці
курсів простих та привілейованих акцій і облігацій.
Варанти можуть
випускатися лише відкритими акціонерними товариствами і тільки в
документальнійформі. Обсяг базового активу емітента варантів не повинен
перевищувати 50% обсягу акцій. Варант – це різновид конвертованого
цінного папера. Він може бути поєднаний з основним цінним папером, а
може бути випущений окремо від нього. Свопи Своп (від англ. swap – обмін
)–це контракт між двома учасниками на право обміну певною сумою
валюти, цінних паперів, процентних платежів на умовах, зафіксованих у
договорі; це угода між учасниками про обмін певної кількості базових
інструментів на визначених умовах у майбутньому. Своп-контракти, як вид
похідних фінансових інструментів, застосовуються на міжнародних ринках
з початку 80-х років. Вперше валютний своп був розроблений у Лондоні в
1979 р., але не дістав значного поширення. Привернув увагу до цього виду
похідних фінансових інструментів валютний своп-контракт, учасниками
якого стали компанія Salomon Brothers, Світовий банк і фірма IBM (1981 р.),
висока репутація яких забезпечила довгострокову довіру до даного виду
деривативів.
У 1982 р. з’явився новий вид контрактів – опціони на
ф’ючерси. Це булиопціони на ф’ючерси казначейських облігацій. В основі
свопів – зміна грошового потоку з одними характеристиками на грошовий
потік з іншими характеристиками. Угоди своп укладаються на період від
кількох років до десятків років з метою усунення валютного або
процентного ризику, а також у цілях арбітражу. Існують різнівиди свопів:
простий – стандартний своп, укладений між двома партнерами, який не
містить ніяких додаткових умов; амортизуючий – укладений між двома
партнерами, передбачувана сума якого рівномірно зменшується з
наближенням терміну закінчення угоди; наростаючий – своп, передбачувана
сума якого рівномірно збільшується; складний (структурований) – своп, в
якому беруть участь кілька сторін і кілька валют та інші.
Основну роль на ринку свопів відіграють відсоткові та валютні свопи,
які на практиці часто поєднуються в одній угоді. ÞВідсотковий свопконтракт –це угода між двома контрагентами про обмін відсотковими
платежами в розрахунку на визначену суму з метою встановлення нижчих
витрат запозичення. Контракт укладається на позабіржовому ринку між

фінансовокредитними інститутами на базову суму, від якої вираховується
відсоткова ставка.
Договори за кожною угодою своп не укладаються, сторони підписують
одну угоду, яка регулює всі їх подальші взаємовідносини при проведенні
операцій своп. Угоди за свопами укладаються по телефону. Мінімальний
обсяг угод своп – 5 млн дол. США.
Розрізняють два види відсоткових своп-контрактів:
1) чисті (прості або ванільні) – угода між партнерами про обмін
відсоткового зобов’язання з фіксованою ставкою на зобов’язання з
плаваючою ставкою;
2) базисні свопи – угоди між учасниками про обмін плаваючої
відсоткової ставки по боргу, розрахованої на одній основі, на плаваючу
відсоткову ставку, обчислену на іншій основі.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

ІІІ. СТВОРЕННЯ РИНКУ «СИНТЕТИЧНИХ» ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Розвиток похідних цінних паперів стимулює розвиток фінансового
інжинірингу, внаслідок чого створюються нові фінансові інструменти
шляхом їх комбінацій. Так існують синтетичні опціони, які дають змогу
знизити ризики при фінансуванні та інвестуванні – угоди «кеп», «флор»,
«колар», які розглянуті у попередньому питанні теми.
Інтернаціоналізація фінансових ринків призвела до появи нових
фінансових інструментів – американських (АДР), європейських (ЄДП) і
глобальних депозитарних розписок (ГДР). Депозитарна розписка (свідоцтво)
–похідний цінний папір, що засвідчує право власності інвестора на певну
кількість цінних паперів іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких
обліковується в іноземній валюті. Депозитарні розписки – це документовані
еквіваленти цінних паперів іноземного емітента для обігу на міжнародних
фондових ринках. Основним папером тут є акція, тому можна сказати, що

депозитарні розписки – це свідоцтва про депонування іноземних акцій.
Поява депозитарних розписок викликана тим, що на фондових ринках
окремих країн існують обмеження на обіг іноземних фондових цінностей.
Особливості депозитарних розписок полягають у тому, що вони
надають можливість інвесторам брати участь у світовому фондовому ринку,
не залишаючи меж вітчизняного. Американські депозитарні розписки (АДР)
вперше з’явилися в 1927 р. як досить простий механізм доступу
американських інвесторів до цінних паперів іноземних емітентів; торгують
ними на Нью-Йоркській фондовій біржі. АДР можуть перебувати у вільному
обігу як на біржовому так і на позабіржовому ринках, якщо на це є дозвіл
Комісії з ЦП та бірж США (SEC).
На сьогодні існують ще так званіЄвропейські депозитарні розписки
(ЄДР) таГлобальні депозитарні розписки (ГДР). ЄДР полегшують доступ
емітентів на ринки європейських країн, ГДР – на ринки США та європейські
ринки. Торгівля ЄДР і ГДР проводиться на фондових біржах Європи, в
основному в Лондоні та Люксембурзі.
Існує не досить багатий український досвід використання АДР. Так, на
початку 1996 р. SEC зареєструвала випуск АДР «Сіверського трубного
заводу». Під випуск АДР було зарезервовано 20% акцій цього підприємства.
У 1998 р. зареєстрували випуск АДР І рівня «Укрнафта» та ще кілька
українських компаній.
Основні проблеми сучасного розвитку термінового ринку в Україні:
По-перше, активній роботі на ринку термінових контрактів
перешкоджає відсутність обґрунтованої законодавчої бази, яка б відповідала
реальній економічній ситуації в Україні та загальноприйнятим у світовій
практиці поняттям і регулятивним механізмам, що діють на ринку
деривативів.
По-друге, багато питань не вирішено стосовно операцій
бухгалтерського обліку із похідними фінансовими інструментами.
По-третє, існує потреба у наявності розвинутого ринку базових активів,
який повинен бути високоліквідним, протягом тривалого часу мати чіткі й
незмінні правила торгів.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Депозитарна розписка (свідоцтво) –похідний цінний папір, що
засвідчує право власності інвестора на певну кількість цінних паперів
іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких обліковується в іноземній
валюті. Депозитарні розписки – це документовані еквіваленти цінних паперів
іноземного емітента для обігу на міжнародних фондових ринках.

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Похідний фінансовий інструмент, похідний цінний папір, дериватив
(англ. derivative) — фінансовий контракт, або фінансовий інструмент,
цінність якого походить з ціни чогось іншого (основи). Основою такого
фінансового інструменту можуть бути активи (наприклад, сировинні
матеріали, акції, житлові застави, нерухоме майно, облігації, позики), індекси
(наприклад, відсоткові ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси
споживацьких цін), або інші (такі як погодні умови). Кредитні похідні
фінансові інструменти походять від позик, облігацій чи інших форм
кредитування.
Основними видами похідних фінансових інструментів є форвардні та
ф'ючерсні контракти, опціони та свопи.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Які причини появи та розвитку похідних фінансових інструментів?
2. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної?
3. У чому полягає система маржі і для чого вона призначена?
4. Що таке опціон? Які його особливості?
5. Які переваги мають опціонні контракти?
6. Які основні відмінності між опціонами та варантами?
7. Які є види своп-контрактів?
8. Які переваги та недоліки своп-контрактів?
9. З якою метою укладаються відсоткові та валютні свопи?
10. Які основні причини появи та розвитку ринку АДР?
ТЕМА № 9. ФОНДОВИЙ РИНОК
(4 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Загальна характеристика фондового ринку.
2. Ознаки класифікації фондового ринку.
3. Учасники фондового ринку та їх функції.
4. Основні операції фондового ринку.
5. Інструменти фондового ринку.
Висновок
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомитись з сутністю фондового ринку та його інструментами;
дослідити ознаки класифікації фондового ринку; дослідити правовий статус
учасників фондового ринку та їх функцій; проаналізувати основні операції
фондового ринку та його інструменти.

ВСТУП
Фондовий ринок є абстрактне поняття, що служить для позначення
сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними
паперами. Його не слід плутати з поняттям фондова біржа — організацією,
яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом
покупців і продавців цінних паперів.
Фондовий ринок є невід'ємною складовою фінансового ринку кожної
країни. Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних
паперів є пріоритетний розвиток його організованого сектору, який
характеризується прозорістю проведення операцій із цінними паперами,
ліквідністю, формуванням справедливої ціни на активи. На даний час
фондовий ринок України перебуває в стадії формування. Останнім часом,
спостерігаються позитивні тенденції в його розвитку.
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОГО РИНКУ
Фондовий ринок зародився в надрах ринку споживчих товарів.
Перші операції з цінними паперами відбувалися на оптових ринках і
товарних біржах. Історія бірж налічує близько п’яти століть, хоча деякі
спеціалісти фондового ринку стверджують, що перша біржа виникла в
Японії у І ст. до н.е.
Перші операції з цінними паперами відбувались у бельгійському місті
Антверпен, який відіграв значну роль у світовій торгівлі.
Значну роль в історії створення фондового ринку та особливо ринку
цінних паперів відіграла біржа в Амстердамі. Ця біржа була першою в
історії розвитку фондового ринку на межі ХVI і поч. ХVII ст. Розвиток
міждержавної торгівлі став основним рушієм розвитку ринку цінних
паперів. У результаті діяльності фондових торгів значно змінився державний
устрій та система державних фінансових установ. У розрахунках між
клієнтами і державою почали використовуватись державні (казначейські)
облігації та векселі. Передовиками в галузі розвитку фондової торгівлі були
Англія, Франція, Німеччина і Нідерланди.
У ХІХ ст. в результаті первісного нагромадження капіталів роль
фондових бірж значно зросла. Нагромаджений капітал, який виник
внаслідок промислової революції, став джерелом накопичення великих
фінансових капіталів, які в свою чергу вплинули на появу та розвиток нових
організаційних форм у вигляді промислових корпорацій та акціонерних
банків.
Наприкінці ХІХ ст. з розвитком державно-монополістичної
системи управління роль фондових ринків змінюється від кількості до якості

процесу обертання цінних паперів.
Поряд з перспективами розвитку
фондовий ринок зазнавав падіння, криз і банкрутства. Так негативним був
вплив економічних криз 1869-1895 рр. Особливо небезпечною для
поступового розвитку фондового ринку була світова економічна криза 19291933 рр. Так, на Нью-Йоркській фондовій біржі 22 жовтня 1929 р. відбувся
масовий продаж цінних паперів, що спричинив паніку серед інвесторів і
біржовиків. Так, стався крах НьюЙоркської фондової біржі.
У жовтні 1987 р. сталася чергова біржова криза, яка не була такою
драматичною, як у жовтні 1929 р., не призвела до всесвітньої економічної
депресії, але наслідки її були дуже відчутні. На Лондонській фондовій біржі
вартість акцій зменшилась більше як на 13 млрд. фунтів, у Франції – на 200
млрд. франків, у США – 700 млрд. доларів. На початок грудня 1987 року
загальне знецінення акцій на біржах усього світу сягнуло 2000 млрд.
доларів.
У нашій країні початок фондового ринку датується ХVІІІ ст. Одеську
фондову біржу було відкрито у 1796 р. Фондові біржі в Петербурзі, Одесі та
Москві вважалися ліберальними, але були досить вимогливими. Завданнями
фондового (ринку цінних паперів) є:
мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів для здійснення
конкретних інвестицій;
формування ринкової інфраструктури, яка відповідає міжнародним
стандартам;
розвиток вторинного ринку;
активізація маркетингових досліджень;
трансформація відносин власності;
удосконалення ринкового механізму і системи управління;
забезпечення
регулювання;

контролю

над

капіталом

на

основі

державного

зменшення інвестиційного ризику;
формування портфельних стратегій;
розвиток ціноутворення;
прогнозування перспективних напрямів розвитку.
Зараз світовий фондовий ринок розвивається за такими напрямками:

відбувається подальша автоматизація фондових операцій, окремі
комп’ютерні системи поєднуються у Всесвітню мережу електронної
комунікації;
триває робота над створенням нових видів і модифікацій цінних
паперів;
збільшується інтернаціоналізація фондової діяльності.
Для України крім цих трьох напрямів актуальними для розвитку
фондового ринку сьогодні є:
своєчасне становлення системи державного регулювання;
сприяння підвищенню рівня організованості позабіржового ринку;
створення сучасної інфраструктури фондового ринку;
забезпечення умов для конкуренції у фондовій діяльності;
розвиток вторинного ринку цінних паперів, насамперед у рамках
системи фондових бірж України тощо.
Основні риси фондового ринку України
1. Торгівля ЦП в Україні, як і в інших країнах світу, ведеться на
біржовому фондовому ринку (Донецька ФБ, Київська міжнародна фондова
біржа (КМФБ), Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Кримська
фондова біржа, Українська фондова біржа і ПФТС, яка представляє
позабіржовий фондовий ринок.
2. Торгівля ЦП (зокрема акціями) незначних обсягів здійснюється на
фондових біржах. Це пояснюється пропозиціями на фондових торгах акцій
неліквідних підприємств, незадовільним станом самих ЦП, що виставляють
на продаж, небажанням чи неспроможністю багатьох українських компаній
дотримуватись правил відкритого звітування, необхідного для роботи на
біржі тощо.
3 . Широкого розвитку набувринок державних боргових зобов’язань,
що скорочує інвестиції у національне виробництво, і, відповідно, гальмує
розвиток вторинного ринку корпоративних ЦП. Вторинний ринок не
функціонує через відсутність законодавчої бази щодо його розвитку.
4. У законодавчому порядку на українському фондовому ринку
необхідно
визначитись
з
моделлю
корпоративної
власності:
англоамериканська або континентальна західноєвропейська. Сьогодні в
Україні функціонує західноєвропейська модель, за якої перехід компаній із
рук в руки здійснюється за бажанням власників, а біржовий оборот

невеликий. Але ця модель склалася стихійно, і бажано було б закріпити її
(або скасувати) в певних нормативних актах: - дати описання та узаконити
види угод із ЦП; - визначити види спекулятивних угод, які ґрунтуються на
кон’юнктурному коливанні цін, різниці цін на різних ринках, попиті та
пропозиціях, сезонному коливанні цін, коливанні цін на сировину, на
інфляції тощо; - правила укладання угод і розрахунків за ними; відповідальність сторін в угоді; - роль посередників і торгівців ЦП у
здійсненні угод; - вирішити питання оподаткування операцій із
ф’ючерсними
контрактами
та
іншими
похідними
фінансовими
інструментами; - вдосконалити інформаційну підтримку ринку; запровадити видання біржами бюлетенів про свою діяльність; - ввести
довгострокове перспективне планування розвитку ринку ЦП на мікро-і
макрорівнях; - зацікавити населення брати участь у діяльності фондового
ринку на правах дрібного інвестора. Фондовий ринок –це ринок, якому
притаманні специфічні риси поєднання інтересів продавців та покупців
капіталу у вигляді грошей, цінних паперів, фондів; це система економічних
і правових відносин, пов’язаних із випуском та обігом цінних паперів.
Загальними принципами функціонування організованого фондового ринку є:
- упорядкованість – наявність «правил гри», контролю за їх виконанням;
- прозорість (ринок має відповідати умовам відкритості інформації про
емітентів, угоди, стан попиту і пропозиції тощо); - рівність можливостей для
всіх учасників ринку; - спокій (ринок не може бути «бурхливим», бо інакше
дрібні інвестори, що є його опорою, залишають ринок); - збалансованість –
відповідність у розвитку всіх його секторів та ін.
Принципи створення і функціонування національного фондового
ринку ґрунтуються на стратегії формування ринку, основою якої є
Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України (детально
принципи розглянуті в темі 1). Функції фондового ринку поділяють на дві
групи: загальноринкові і специфічні. Загальноринкові – це:
отримання прибутку від операцій на даному ринку;
цінова, що забезпечує формування ринкових цін, їхній постійний рух;
інформаційна – забезпечує збір інформації про суб’єктів і об’єктів
ринку і доведення її до учасників;
регулююча – ринок встановлює правила торгівлі, порядок вирішення
спірних питань між учасниками, встановлює пріоритети, органи контролю і
навіть управління та ін.
Специфічні – це:
Þ функція перерозподілу;

Þ функція страхування цінових і фінансових ризиків (стала можливою
завдяки появі ф’ючерсних і опціонних контрактів);
Þ перерозподіл коштів між галузями і сферами ринкової діяльності;
Þ перерахунок заощаджень з невиробничої у виробничу форму;
Þ фінансування дефіциту державного бюджету на не інфляційній
основі, тобто без випуску в обіг додаткових коштів та ін.
Фондовий ринок виконує також функції у політичній, соціальній,
моральнопсихологічній сферах.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Завданнями фондового (ринку цінних паперів) є: мобілізація
тимчасово вільних фінансових ресурсів для здійснення конкретних
інвестицій;
формування ринкової інфраструктури, яка відповідає
міжнародним стандартам;
розвиток вторинного ринку; активізація
маркетингових
досліджень;
трансформація
відносин
власності;
удосконалення ринкового механізму і системи управління; забезпечення
контролю над капіталом на основі державного регулювання; зменшення
інвестиційного ризику; формування портфельних стратегій; розвиток
ціноутворення; прогнозування перспективних напрямів розвитку.
ІІ. ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ
Фондовий ринок підлягає класифікації за такимиознаками: ·
за терміном обігу цінних паперів фондовий ринок поділяють на ринок
грошових і капітальних цінних паперів;
· за територією обігу цінних паперів – намісцевий ринок цінних
паперів,національний іміжнародний;
· за способом розміщення цінних паперів фондовий ринок поділяють на
первинний івторинний. Первинний ринок є ринком перших та повторних
емісій, на якому здійснюється початкове розміщення цінних паперів серед
інвесторів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки.
Розрізняють публічне та приватне розміщення. При публічному розміщенні
існує встановлена законом процедура, в результаті проходження якої цінні
папери реєструються Комісією з цінних паперів, а емітент отримує свідоцтво
про реєстрацію емісії. Приприватному розміщенні реєстрація емісії в Комісії
з цінних паперів проводиться не в усіх країнах, крім того, приватне
розміщення цінних паперів не є обов’язковим атрибутом будь-якого
національного ринку. · Залежно від місця, де здійснюється торгівля з
цінними паперами, фондовий ринок розрізняють біржовий і позабіржовий.

Біржовий ринок – це торгівля цінними паперами на фондових біржах, це
завжди організований ринок цінних паперів, оскільки торгівля тут
проводиться строго за правилами біржі. Позабіржовий ринок – це торгівля
цінними паперами, що здійснюється за межами біржі. Позабіржовий
фондовий ринок представлений торгівлею «з прилавка» і «третім ярусем».
Торгівля «з прилавка» – це купівля-продажа переважно акцій молодих
маловідомих компаній, торгівля якими жорстко не регламентована. «Третій
ярус» – це також позабіржовий ринок, відмінність його від торгівлі «з
прилавка» полягає в тому, що на цьому ринку діють такі самі правила
укладання угод, що й на біржі. · Залежно від специфіки організаційної
структури фондового ринку розрізняють вертикальний і горизонтальний
ринки. Прикладом горизонтального ринку є ринок США, де на різних біржах
країни котируються цінні папери різних за своїм економічним статусом
компаній. Прикладом вертикальної організації ринку є Франція. Всі цінні
папери котируються в системі Товариства французьких бірж, зберігаються
рий обліковуються в національному депозитарії. Всі папери, що є в обігу у
Франції, поділяються на три групи котирування: К1 - цінні папери найвищої
якості, до К2 - цінні папери, які не допущені до офіційного котирування, але
мають значний економічний потенціал, до групи К3 входять цінні папери
середніх і малих компаній.
Структура фондового ринку України представлена тими ж учасниками,
що і фінансовий ринок: держава, корпорації, фінансові посередники,
населення, іноземні учасники та емітенти; · залежно від економічної
природи цінних паперів фондовий ринок розподіляється на ринкиборгових,
пайових цінних паперів тапохідних; · залежно від суб’єктів випуску цінних
паперів фондовий ринок розподіляється на ринок державних і
муніципальних позик та ринок цінних паперів підприємств і організацій; ·
залежно від механізму виплати доходу фондовий ринок поділяють на ринок
цінних паперів зфіксованим доходом і ринок цінних паперів зі змінним
доходом; · залежно від поведінки суб’єктів фондового ринку останній
поділяють на «ведмежий ринок» і «бичачий ринок».
На «ведмежому ринку» переважають учасники, що розраховують на
зниження цін на цінні папери і продають їх з надією купити пізніше, коли
ціни знизяться ще більше; на «бичачому ринку» переважають суб’єкти, що
купують цінні папери з розрахунком на підвищення цін.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Фондовий ринок - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин
між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.
Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.

Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з
розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів - сукупність
правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів.
ІІІ. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Учасників фондового ринку можна класифікувати як: - споживачі
(підприємства, органи влади); - постачальники (домогосподарства,
підприємства, зокрема неприбуткові, інституціональні інвестори – банки,
трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові компанії); - торгівці
цінними паперами; - суб’єкти, що обслуговують ринок (аудиторські,
консалтингові фірми, учасники, що здійснюють емісійну, брокерську,
дилерську, представницьку, депозитарну, клірингову, реєстраторську і
регулюючу діяльність); - органи, що регулюють діяльність учасників ринку
(державні та органи самоврядування: фондова біржа, різноманітні професійні
організації).
Суб’єкти ринку цінних паперів – це фізичні особи або організації, які
продають , купують цінні папери або обслуговують їх обіг; це ті, хто вступає
між собою в певні економічні взаємовідносини з приводу обміну цінними
паперами. Емітенти – це ті, хто випускає цінні папери в обіг. Організації, що
обслуговують ринок цінних паперів – це організації, які виконують всі інші
функції на ринку цінних паперів, крім функції купівлі-продажу цих цінних
паперів: фондові біржі, розрахункові центри, реєстратори та ін. Емітенти – це
переважно держава, комерційні підприємства чи організації. Інвестори – це
переважно населення, а також комерційні організації
Конкретніфункції учасників, що обслуговують фондовий ринок: емісійна, тобто організація випуску і розміщення цінних паперів;
брокерська –здійснення угод з цінними паперами;
дилерська – здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за
свої кошти;
представницька – представництво інтересів однієї зі сторін в угоді
щодо цінних паперів;
консалтингова – надання юридичних, економічних, технічних,
навчальних та інших видів консультацій щодо цінних паперів;
аудиторська – перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і
реального фінансового стану емітента;
депозитарна – надання послуг щодо збереження, передачі, обліку
цінних паперів;
клірингова – здійснення операцій зі збирання, перевірки й підготовки
документів щодо виконання угод стосовно цінних паперів;
реєстраторська – ведення реєстрів власників цінних паперів;

регулююча – правове регулювання діяльності учасників.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Учасників фондового ринку можна класифікувати як: - споживачі
(підприємства, органи влади); - постачальники (домогосподарства,
підприємства, зокрема неприбуткові, інституціональні інвестори – банки,
трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові компанії); - торгівці
цінними паперами; - суб’єкти, що обслуговують ринок (аудиторські,
консалтингові фірми, учасники, що здійснюють емісійну, брокерську,
дилерську, представницьку, депозитарну, клірингову, реєстраторську і
регулюючу діяльність); - органи, що регулюють діяльність учасників ринку
(державні та органи самоврядування: фондова біржа, різноманітні професійні
організації).
ІV. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ
Окремі сектори (сегменти) ринку цінних паперів суттєво впливають на
його розвиток і визначають специфіку операцій на ньому. Операції з цінними
паперами (фондові операції) – це дія з цінними паперами чи коштами на
ринку цінних паперів для досягнення поставленоїмети: · забезпечення
діяльності суб’єкта фінансовими ресурсами – формування і збільшення
власного капіталу, залучення позикового капіталу чи ресурсів в обіг. За своїм
економічним призначенням це – пасивні операції, які здійснюються через
емісію цінних паперів(емісійні операції); · вкладання суб’єктом операцій
власних та залучених фінансових ресурсів у фондові активи від власного
імені. За своїм економічним призначенням це – активні операції, які
здійснюються шляхом придбання фондових активів на біржі, в торговельній
системі, на позабіржовому ринку(інвестиційні операції); · забезпечення
зобов’язань суб’єкта операцій перед клієнтом щодо цінних паперів чи
зобов’язань клієнта, пов’язаних із цінними паперами (клієнтські операції).
Основнимифондовими операціями є: aвипуск (емісія) – операція з випуску в
обіг та продажу цінних паперів; aрозміщення – продаж цінних паперів
потенційним інвесторам; aкупівля-продаж – передача прав власності на цінні
папери за кошти; aконвертація – обмін цінних паперів одного виду на інший;
aзберігання– забезпечення збереженості й цілісності цінних паперів; aтраст –
довірче управління переданими у власність цінними паперами, які належать
на правах власності іншій особі; aменеджмент – сукупність принципів, форм,
методів,
засобів управління фінансовими ресурсами, персоналом із
використанням досягнень науки; aзастава – передача цінних паперів , які є
забезпеченням позики; aкліринг – система безготівкових розрахунків за цінні
папери та послуги, що базується на заліку взаємних вимог і зобов’язань;
aреєстрація і перереєстрація власників цінних паперів – закріплення та зміна

прав власності на цінні папери; aмаркетинг – система внутрішньо фірмового
управління, спрямована на вивчення і врахування попиту й вимог ринку для
орієнтації діяльності; aціноутворення – процес формування ціни на цінні
папери; aстрахування – створення за рахунок суб’єктів господарювання та
фізичних осіб спеціальних резервних фондів, які призначені для
відшкодування збитків і втрат, викликаних несприятливими обставинами;
aпогашення – повернення коштів позичальником кредитору; aдарування–
перехід права власності на цінні папери від однієї особи до іншої на основі
договору дарування; aуспадкування – перехід права власності на цінні папери
від однієї особи до іншої у випадку смерті першої; aспліт (розщеплення) чи
дроблення – поділ нереалізованих акцій акціонерних товариств на їх більшу
кількість; aконсолідація (об’єднання) – вкладання прибутку, отриманого від
торгівлі спекулятивними акціями, у надійніші акції а також об’єднання,
злиття двох або декількох фірм, компаній; aпередача (індосамент) – форма
передачі простих та переказних векселів, якою є передатний напис на звороті
векселя; aвизначення ринкової вартості – встановлення ціни на цінні папери,
що котируються на біржі залежно від попиту і пропозиції на них;
aбухгалтерський облік – система обліку ресурсів та результатів фінансової і
господарської діяльності підприємств, фірм; aаудит – фінансовий аналіз,
бухгалтерський контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності
підприємств, фірм, організацій; aпосередництво – сприяння у встановленні
контактів та укладанні угод, контрактів між покупцями і продавцями
фінансових активів і послуг; aформування і управління портфелями цінних
паперів; aінвестиційне проектування; aконсалтинг – діяльність спеціальних
компаній, що полягає в консультування продавців та покупців із широкого
кола питань фондового ринку.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Операції з цінними паперами (фондові операції) – це дія з цінними
паперами чи коштами на ринку цінних паперів для досягнення
поставленоїмети: · забезпечення діяльності суб’єкта фінансовими ресурсами
– формування і збільшення власного капіталу, залучення позикового капіталу
чи ресурсів в обіг.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — частина ринку капіталів, де
здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
Ринок активний — ринок з певного виду цінних паперів чи товарів, які
є об’єктами частих і великих угод.

Фондовий ринок є абстрактне поняття, що служить для позначення
сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними
паперами. Його не слід плутати з поняттям фондова біржа — організацією,
яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом
покупців і продавців цінних паперів.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. За якими ознаками класифікують фондовий ринок?
2. Назвати основні принципи і функції фондового ринку.
3. Охарактеризувати суб’єктів фондового ринку.
4. Які функції в економіці виконують цінні папери?
5. Що називають грошовими документами?
6. Чим відрізняється облігація від акції?
7. Основне призначення облігацій. Їх види.
8. Яку роль в економіці виконують акції та облігації?
9. Які є методичні підходи оцінки й аналізу цінних паперів?
10. Сутність технічного аналізу фондового ринку.
ТЕМА № 10. ФОНДОВА БІРЖА ТА ФОНДОВІ ОПЕРАЦІЇ
(4 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Характеристика фондової біржі.
2. Сутність біржового ринку.
3. Фондові індекси.
Висновок
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послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – № 1. –
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
З’ясування ролі, змісту, значення фондової біржі та її діяльності в
Україні. Відповідно до мети, ставляться такі завдання: засвоєння студентами
юридичної природи фондової біржі (поняття, структура та управління
біржею).
ВСТУП
Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на
якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, що виступають
як посередники, договори купівлі-продажу. Контингент членів біржі
складається з індивідуальних торговців цінними паперами і кредитнофінансових інститутів.
Види паперів, з якими проводяться угоди, обмежені. Щоб потрапити до
числа компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі (інакше кажучи,
щоб бути прийнятою до котирування), компанія повинна задовольняти вимоги
членів біржі щодо обсягу продажів, розмірів одержуваного прибутку, кількості
акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності і характеру звітності тощо.
Члени біржі або державний орган, що контролює їх діяльність, установлює
правила ведення біржових операцій; режим, що регулює допуск до
котирування. Разом з порядком проведення угод вони утворять серцевину
біржі як механізму, що обслуговує рух цінних паперів.
Фондова біржа - це насамперед місце, де знаходять один одного продавець і
покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом та
пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами
і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів.

Як товар на цьому ринку виступають цінні папери - акції, облігації і под.,
а як ціни цих товарів - курси цих паперів.
І. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОЇ БІРЖІ
Фондові біржі є важливим інститутом ринкової структури економіки
держави. Пояснюється це тим, що в даний час у суспільстві сформувалася
потреба їх існування в складі народногосподарського комплексу.
Суть економічних потреб виражає усвідомлену суспільством необхідність,
і її задоволення можливе за допомогою функціонування і розвитку
матеріального виробництва, що, створюючи основу для процесу споживання
через зроблену продукцію чи надані послуги, здійснюється в межах певних
соціально-економічних відносин. У свою чергу, будучи продуктом цих
відносин, економічні потреби стимулюють розвиток виробництва і
продуктивних сил. їх взаємовплив розвивається за правилами діалектики і
динаміки.
Причиново-наслідковий зв'язок економічних потреб і виробництва має
діалектичний характер, впливаючи на розвиток продуктивних сил і виробничих
відносин та підвищуючи їхній рівень. Необхідно враховувати і той факт, що
економічні потреби виявляють динамічний характер, вони мають здатність
трансформуватися як цілком, так і частково під впливом суспільного прогресу,
перетворень у виробництві, розвитку науки і техніки, інтенсивності обмінних
процесів, розширеним сфери обертання і руху капіталу, удосконалювання
організації і поглиблення полічу праці.
Диференціація трудової діяльності в процесі виробництва склалася
історично й економічно виправдана. Вона сприяє відокремленню різних її
видій і утворенню матеріальних форм здійснення. У результаті поділ праці
приводить до обміну діяльністю, створюючи умови до споживання продуктів
одного конкретного виду праці будь-якими іншими. [21] Тому поява фондової
біржі в структурі економіки країни продиктована насамперед суспільною
потребою, що є наслідком розвитку виробництва і виробничих відносин,
поділу праці.
Серед причин виникнення фондових бірж — і активізація процесів у
розвитку форм власності на засоби виробництва. У середині XIX століття біржа
було другорядним елементом у капіталістичній системі господарства. Основну
масу біржових цінностей представляли державні цінні папери, але їх кількість
була відносно невелика, а промислових підприємств так само, як і банків,
безпосередньо в акціонерній формі було ще небагато. Розвиток організаційних
правових форм у промисловості СПІД привів до того, що до кінця XIX сторіччя
переважна
частина
продукції
почала
випускатися
акціонерними
підприємствами, емісія цінних паперів дістала широке поширення, і фондова

біржа придбала новий статус ринку, за допомогою якогось здійснюються
довгострокові вкладення капіталів у різні галузі господарства.
Поява широкого кола власників викликала потребу у фондовій біржі як в
інституті, за допомогою якого можна не тільки зробити капіталовкладення через
купівлю-продаж цінних паперів і таким способом перерозподілити власність, а й
зафіксувати її, утвердивши себе в ролі власника й убезпечивши від ризикованих
ситуацій.
В Україні в 90-і роки XX століття склалася аналогічна ситуація.
Характеризуючи цей період розвитку економіки країни, слід зазначити, що
саме тоді стрімке відбувалися процеси перерозподілу власності, приватизації,
акціонування державних підприємств.
У період дії першої редакції Закону України «Про податок на операції з
цінними паперами», коли кожна угода обкладалася податком у розмірі 0,3 % від
суми угоди як з покупця, так і з продавця корпоративних цінних паперів і 0,1%
- з покупця державних цінних паперів, дія фондових бірж як органів
податкового контролю була безпосередня і очевидна. Згодом, зі зміною редакції
цього закону, відповідно до якого податком обкладається емісія цінних паперів у
розмірі 0,8 % від номінальної суми випуску цінних паперів, заявленої емітентом,
дія фондових бірж як органів податкового контролю стала опосередкована. Вона
полягає в тому, що ринкова ціна, сформована на біржовому фондовому ринку, є
тією контрольною величиною, що дозволяє оцінити реальність цін угод,
оголошених у позабіржовому фондовому ринку, виявити факти приховання
доходів, одержуваних при операціях з цінними паперами.
Методичні функції не є основними для фондових бірж, однак без них
неможливий перспективний розвиток біржової справи. При цьому біржі ведуть
розроблення нових методів і вдосконалюють діючі технології роботи на
фондовому ринку, будучи постачальниками інформації для розрахунку індексів
фондового ринку, здійснюючи вплив на розвиток міжнародних контактів і
зв'язків з іноземними фондовими біржами.
Виконання цих функцій супроводжується рухом фінансових, фондових,
інформаційних і функціональних потоків.
Фінансові потоки виникають у результаті здійснення угод і розрахунків за
послуги.
Фондові - являють собою рух фондових цінностей, фіксація прав власності на
який здійснюється на депо або в реєстрі акціонерів.
Інформаційні — складаються з відомостей про цінні папери, емітенти й інвесторів, їх економічний стан, ділову репутацію, заявок на купівлю чи продаж, розпоряджень на перереєстрацію прав власності.[27]

Функціональні потоки, основний зміст яких складають накази і
розпорядження органів управління біржі, регулюють технологічні процеси,
організаційні кадрові пересування.
Основне завдання держави - створення умов і підтримання позитивних
тенденцій у розвитку економіки. Тому для забезпечення економічного зростання
обхідний новий капітал, і на цій основі - розширення виробничої потужнонаціональної економіки.
Залучення інвестиційного капіталу за допомогою фондових бірж вважається
одним з найважливіших державних завдань. У цьому виявляється економічний
інтерес держави в організації функціонування фондових бірж.
Зростання національного доходу характеризується показником заощаджень
величина якого залежить від схильності населення і суспільства в цілому до
нагромадження.
Для доведення взаємозв'язку інтересів держави, інституту і часток інвесторів у функціонуванні фондових бірж схильність населення і суспільства до
заощадження розглянемо як показник у різних часових режимах. Наприклад, у
довгостроковому періоді, коли заощадження дорівнюють зрівноваженому
рівню схильності суспільства до заощадження, це характеризується як
оптимальний стан. У цьому випадку приплив інвестицій в економіку фактично
відповідає потребам. Однак оскільки економіці країни притаманний
непостійний характер, інтерес викликають показники неврівноваженого стану.
Якщо заощадження вищі від зрівноваженого рівня схильності до заощадження,
то в суспільстві утвориться надмірність заощаджень, що не створюють
достатніх стимулів до нової якості зростання економіки.
Ситуація змінюється тоді, коли заощаджень менше від зрівноваженого
рівня схильності до заощадження. Недолік у заощадженнях супроводжується
зростанням вартості кредитів, фінансуванням економіки за рахунок
додаткових грошових емісій, збільшенням кількості незабезпечених цінних
паперів і, як підсумок — поступовим переходом держави в стан хронічної
інфляції. Тому виникає необхідність визначення розмірів інвестицій, що
знаходяться в оптимальному співвідношенні з інвестиційними потребами
економіки і потужністю потенційних інвесторів. Попередньо слід зазначити,
що розмір інвестицій визначається рівнем доходу, що одержує населення, і
обсягом заощаджень, що воно дозволяє собі накопичувати при такому доході.
Питання полягає в тому, яким має бути співвідношення між рівнем доходу,
споживанням, заощадженням й інвестиціями, щоб у суспільстві
забезпечувався приплив нових інвестицій в економіку. В економіці
спостерігається зростання ролі держави, що виражається в раціональній
фіскальній і кредитно-грошовій політиці і її впливі на рівень заощаджень та
інвестицій. Відзначимо, шо державні витрати і податки істотно впливають на

рівень рівноваги доходу населення. Якщо держава, вилучивши податки, залишає
держави і інвестиції і витрати на колишньому рівні, то скорочення
споживання викликає зменшення виробництва чистого національного
продукту.[33]
У тому випадку, коли економіка держави знаходиться в депресивному
стані, фіскальна політика спрямована на зниження податкового тягаря. Це
приводить до зростання чистого доходу, споживних витрат, заощаджень і
приватних інвестицій. У підсумку відбувається зростання національного
продукту.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, сутю економічних потреб є вираження усвідомленої суспільством
необхідність, і її задоволення можливе за допомогою функціонування і
розвитку матеріального виробництва, що, створюючи основу для процесу
споживання через зроблену продукцію чи надані послуги, здійснюється в
межах певних соціально-економічних відносин.
ІІ. СУТНІСТЬ БІРЖОВОГО РИНКУ
Функціонування фондових бірж пов'язане з економічним і фінансовим
станом країни, що склався пропорційно до інвестицій і заощаджень,
особливостями, технікою і технологією здійснених операцій, рівнем розвитку
організаційно-управлінських структур, рухом інформаційних потоків, а також
величиною доходів і витрат населення.
В економіці іноземних країн фондові біржі відіграють важливу роль.
Наочною ілюстрацією такого положення є та обставина, що понад 95% від
обсягу угод купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку в
економічно розвинутих країнах здійснюється через фондові біржі. Ринок
цінних паперів ефективно виконує функції, покладені на нього кредитнофінансовою системою, що головним
Основні характеристики торгівлі на провідних фондових біржах світу
дозволяють порівняти ефективність їх функціонування, розглянути організаційні
структури і дати їх опис.
Практику функціонування фондових бірж різних країн можна оцінити за
допомогою системи показників, серед них:
• капіталізація фондового ринку;
• кількість акцій, що котируються на біржі;
• оборот торгівлі акціями;
• число зроблених угод з акціями.

Капіталізація фондового ринку. Одним з найважливіших показників
фондового ринку є його капіталізація. Під цим терміном розуміється сумарна
курсова вартість випущених компанією акцій, що мають регулярне
котирування. Такий показник важливий тому, що він відображає величину
національного надбання, упредметненого в цінних паперах. Капіталізація показує,
наскільки залучені в інвестиційний процес кошти інвесторів.
Дані, наведені в таблиці, свідчать про те, що в країнах з розвинутою
ринковою економікою частка акціонерного капіталу у валовому внутрішньому
продукті держави дуже значна. Причому в сучасних умовах існує тенденція
до його збільшення, оскільки в суспільстві є потреба в розвитку реального
сектора економіки за допомогою фондового ринку.

Організаційно Німецька фондова біржа кваліфікується як акціонерне
товариство і керує нею Біржова рада, що обирається на 3 роки. До неї входять від
19 до 22 представників банків, маклерів, страхових компаній, емітенті!) та
інвесторів. Основні функції Ради:
• допуск цінних паперів до котирування на біржі;
• розроблення і коректування правил торгівлі.
Іншими регулюючими органами біржі є Рада з лістингу. Біржовий
арбітраж. Палата курсових маклерів, експертний комітет.
Члени біржі поділяються на 3 категорії: банки, офіційні курсові маклер
вільні маклери. Курсові маклери офіційно котирують цінні папери. При під
курсовий маклер, що фіксує всі доручення на купівлю чи продаж, курирує п
ний сектор ринку. Він щодня встановлює єдиний курс шляхом порівняння, що

надійшли, задовольняючи при цьому максимально можливу кілька
пропозицій.
Курсові маклери призначаються урядом за рекомендацією Ради керівників та
лати курсових маклерів і приводяться до присяги Комісаром землі з цінних паперів
Це говорить про вплив держави доступними їй методами на біржові процеси.
Основна особливість Німецької фондової біржі - її розгалужена
інфраструктура, що є характерною ознакою об'єднання організацій,
сукупність яких активно впливає на функціонування фондового ринку
країни. Провідну роль у складі Німецької фондової біржі відіграє
Франкфуртська фондова біржа.
Рада фондової біржі:
1) визначає правила торгівлі та платежів;
2) здійснює загальне керівництво;
3) призначає керівника системи торгівлі;
4) збирає Раду з лістингу.
Загальне управління:
1) організовує торгівлю цінними паперами;
2) здійснює допуск компаній і фізичних осіб до участі в торгівлі на
біржі;
3) керує торгами.
Система керівництва торгівлею:
1) керує торгівлею, клірингом і розрахунками:
2) здійснює збір інформації про торгівлю, кліринг і розрахунки;
3) регулює ціноутворення на біржі.
4) Рада з лістингу:
1) розробляє правила допуску цінних паперів до розміщення через
біржовий
механізм;
2) здійснює допуск цінних паперів до первинного розміщення;
3) виключає цінні папери з котирувального листа.
Організаційна будова фондової біржі заснована на представництві
кожного рівня управління. Рада фондової біржі складається з 24 членів:
• 12 з яких представляють банки: ощадні, іноземні й інвестиційні
компанії;
• 2 - страхові компанії, цінні папери яких пройшли процедуру
лістингу;
• 5 - страхові компанії, цінні папери яких пройшли лістинг;
• 4 - брокерів;
• І член представляє приватних інвесторів.

Блок загального керівництва виступає виконавчим органом фондової
біржі.
Система показників Франкфуртської фондової біржі аналогічна
показникам, що застосовується на Нью-Йоркській і Лондонській біржах.
Доходи біржі складаються з:
• вступних внесків для участі в торгах на біржі. Ці платежі залежить від
використовуваної комп'ютерної системи і кількості встановлюваних
робочих місць;
• регулярних платежів, що стягуються за кожну трансакцію під час
торгів і розрахунків. На біржі члени клірингу повинні платити кліринговий
збір;
• платежів за інформацію про хід торгів з використанням системи
фондової біржі;
• маклерських гонорарів.
Напрямки використання прибутку наступні:
• Німецькій фондовій біржі - від функціонування підрозділів;
• чистий доход біржі - доходи і надходження, що не використані у
звітному році.
Вихід української економіки з кризи вимагає значних інвестицій.
Причиною появи фондових бірж у структурі економіки народного господарства
країн світу, у тому числі й України, є необхідність залучення тимчасово вільних
грошових ресурсів для інвестицій у перспективні галузі економіки.
Економічний стан України впливає на кількість фондових бірж і їх
організаційно-управлінські структури: знижується ступінь завантаження
основних коштів, зменшується чисельність працюючих і кількість
функціональних ланок. Тільки провідні біржі фондового ринку — УФБ —
сьогодні зберегли на колишньому рівні кількість працюючих і структурних
підрозділів, розширивши функціональні обов'язки аналітичних підрозділів,
зв'язані з вивченням причин появи кризи і виробленням антикризових мір.
Вивчення фінансово-економічного стану фондової біржі має своєю метою
оцінити її здатність як господарюючого суб'єкта вирішувати необхідні завдання і
виконувати функції організатора торгівлі цінними паперами. Виконання цієї
роботи здійснюється за основними напрямками фінансово-економічного аналізу
якості активів і пасивів, прибутковістю окремих видів діяльності, відповідністю
структури управління діючим операціям, обгрунтованістю витрат і розподілом
доходів за допомогою системи показників (наприклад, капіталізація фондового
ринку, кількість акцій, що котируються на біржі, оборот торгівлі акціями,
кількість здійснених угод з акціями).

Класифікаційні ознаки лежать в основі будови організаційноуправлінської структури практично будь-якої фондової біржі, що з урахуванням
масштабу розв'язуваних питань формує власну унікальну структуру.

Ця схема складена на основі типових структурних підрозділів західних і
вітчизняних фондових бірж, організаційна будова та управління якими
являють собою досить стійкі утворення з чітко визначеним колом
функціональних обов'язків. За їх допомогою відображаються потреби
суспільства в існуванні фондового ринку і його структурного підрозділу фондової біржі.[34]
У міжнародній практиці загальновизнаним є підхід до фондової біржі як
до некомерційного інституту. Однак біржа «повинна заробляти», зокрема,
наданням не тільки біржових послуг учасникам ринку, а й різноманітною
продукцією для населення.
Економічне становище в Україні позначається на діловій активності і
функціонуванні фондових бірж, разом з тим фондовий ринок за роки
перебудови господарського механізму так і не встиг стати діючим інструментом
залучення коштів до реального сектора економіки. Найбільш актуальними
стали питання виконання ліцензійних вимог до професійної діяльності на
ринку цінних паперів і проблеми, пов'язані з залученням клієнтів. Біржа дає
змогу інвестору скористатися її інфраструктурою передторгового і
післяторгового обслуговування, технічною й інформаційною базою,
навчальною і консультаційною допомогою. Фондові біржі, вирішуючи

проблеми створення постійного кола клієнтів, зіштовхуються як суб'єкти
господарювання з низькою кваліфікацією персоналу, відсутністю досвіду,
спеціального приміщення й устаткування, програмних продуктів,
інформаційної захищеності та високими ставками оподатковування.
Функціонування українських фондових бірж залежить від стану економіки в
країні. Умови роботи сучасних фондових бірж характеризують кризові явища,
недосконалість законодавчої бази, вирішення проблем залучення клієнтів і
підвищення розмаїтості біржових послуг.
На ефективність діяльності фондових бірж України впливали розмір і
частота укладених угод. Тому особливість українського ринку цінних паперів
полягає в тому, що активність біржових торгів не збігається з загальною
активністю ринку цінних паперів, і біржовий ринок цінних паперів, хоча і
зазнав у період кризи 1997-1998 р. істотних змін порівняно з позабіржовим,
неорганізованим ринком, обсяги угод скоротилися в десятки разів, однак знову
він є єдиним місцем зустрічі покупців і продавців цінних паперів.
Технічна і технологічна політика в організаційній будові фондових бірж
містить роз'язання проблеми створення механізму їх функціонування, що
забезпечує взаємодію інвестиційних інститутів між собою, з державними
структурами на первинному і вторинному ринках цінних паперів, на
міжрегіональному і міждержавному рівнях. У свою чергу, здійснення
технічної і технологічної політики в організаційній будові фондових бірж
прямо залежить від їх призначення і завдань, стоять перед ними.
Метою технічної і технологічної політики є розроблення прийомів,
способів і методів здійснення проектних робіт з будови організаційноуправлінських структур єдиної фондової біржі. [13] Суть технічної і
технологічної політики полягає у формуванні завдань, основ, принципів і
напрямків у будові організаційно-управлінських структур фондових бірж.
Призначення політики зводиться до надання технічних коштів і
вироблення технологічних прийомів, що забезпечують організаційноуправлінську побудову фондових бірж і впорядкування єдиного біржового
простору ринку цінних паперів.
Для реалізації поставленого завдання необхідно, з одного боку, здійснити
збір, опрацювання, збереження інформації про стан фондового ринку і надати її
користувачам, а з другого, - дати їм можливість реалізувати власні інтереси на
ринку цінних паперів. Отримана інформація має всебічно відображати стан
фондового ринку і містити дані про емітенти, професійних учасників ринку
цінних паперів, про стан керування рухом цінних паперів, про біржовий і
позабіржовий фондовий ринки, інформаційні і консалтингових послуги, що
забезпечують здійснення операцій з цінними паперами і фіксують рух прав
власності на цінні папери.

Отже, технічна і технологічна політика дає можливість учасникам
фондового ринку користатися інформаційними, торговими, розрахунковими і
депозитарними послугами в комплексі, основними з яких є:
• збір, опрацювання, зберігання і поширення інформації про стан
фондового ринку;
• проведення торгових сесій як на біржовому, так і позабіржовому
фондових ринках;
• взаємозв'язок інформаційної системи українського фондового ринку з
міжнародними і регіональними інформаційними системами;
• організація інформаційного і консультаційного обслуговування
учасників ринку цінних паперів;
• керування рухом цінних паперів;
• забезпечення надійності виконання угод по грошових ресурсах і цінних
па перах;
• перевірка платоспроможності покупців цінних паперів і заможності
продавців;
• виконання депозитарно-клірингових операцій за угодами, укладеними
на фондовому ринку;
• забезпечення безпеки у виконанні операцій;
• підвищення кваліфікації учасників ринку цінних паперів.
Наведений перелік робіт визначає зміст технічної політики в галузі
організаційної будови систем керування фондових бірж, її реальне втілення
зводиться до створення програмних продуктів, що застосовуються у наступних
системах:
• інформаційній;
• біржової і позабіржової торгівлі;
• депозитарно-клірингових розрахунків;
• реєстрації угод і прав власності;
• телекомунікаційній;
• біржової безпеці.
Технологічна політика в будові організаційно-управлінських схем
структур фондових бірж поряд з технічною базою є невід'ємною частиною
фондових бірж і, у свою чергу, дає змогу формувати і контролювати регіональні,
міжрегіональні та міждержавні інформаційні потоки, що характеризують стан
ринку і дозволяють його учасникам приймати адекватні рішення.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Враховуючи вище сказане можна сказати, що функціонування фондових
бірж пов'язане з економічним і фінансовим станом країни, що склався

пропорційно до інвестицій і заощаджень, особливостями, технікою і
технологією здійснених операцій, рівнем розвитку організаційноуправлінських структур, рухом інформаційних потоків, а також величиною
доходів і витрат населення.
ІІІ. ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індикаторами фондового ринку є фондові індекси та рейтинги.
Біржові (фондові) індекси - це середні або середньозважені показники
курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають уяву про стан і динаміку
фондового ринку.
Біржові індекси уже понад сто років використовують для інтегральної
оцінки стану фінансового ринку. Інвесторів цікавить не лише динаміка цін на
акції певної компанії, а й загальна тенденція всього ринку. Саме для цього
практично всі біржі мають власні системи агрегатних індексів, які
відображають рівень і динаміку цін на певний пакет акцій. Як правило, цей
пакет складається з акцій компаній, що належать до різних галузей
промисловості та фінансової сфери. При цьому акції мають входити до
лістингу біржі.
Індекс – це відношення порівнюваної величини до певної величини,
яку приймають за базу. Кожен індекс має такі характеристики:
1. Список індексу (набір акцій – представників).
2. Базисне значення індексу.
3. Статистична база.
4. Види ваг до курсових вартостей акцій ( вид зважування).
5. Метод зведення до середнього (метод усереднення).
Під базисним значенням індексу розуміють його значення на початок
розрахунку індексу, тобто на початок базисного періоду.
База індексу - це вибірка підприємств – емітентів, ринкові вартості
акцій яких використовуються для розрахунку індексу. Підприємства, що
входять до бази індексу, мають визначати розвиток галузі чи економіки в
цілому, а також відрізнятись надійністю та стійкістю.
Зважування може проводитись за ринковою вартістю акцій або за
ринковою капіталізацією корпорацій, що входять до бази індексу.
Метод усереднення (зведення до середнього) – це метод використання
середніх арифметичних та середніх геометричних вибраних значень.
Біржові індекси іноді розраховуються як середньозважена величина,
що визначається з урахуванням не тільки відносних змін, а й абсолютної ціни
акцій компаній, які створюють кошик індексу.

Ф ондові індекси дуже різноманітні, але всі вони узагальнюють
ситуацію зі зміною курсової вартості тих чи інших цінних паперів.
Основні риси фондових індексів:
1) номенклатура цінних паперів (може визначатися як видами цінних
паперів, що аналізуються, так і колом емітентів, які відрізняються,
наприклад, за родом своєї діяльності або ще за якимись ознаками);
2) спосіб усереднення інформації;
3) курс, що вивчається (купівлі, продажу, середній);
4) база порівняння (якщо порівнюється поточний момент із попереднім,
то такий індекс називають ланцюговим, якщо за певним часом - базисним).
Обмеження у використанні індексів:
індекси демонструють лише кількісні зміни, але не відображають
якісних аспектів, тобто не розкривають причин, що стоять за зміною цін;
індекси не зберігають вартості утриманих сум, (не враховують
дивіденду);
потребують періодичного коригування компонентів;
індексами можна маніпулювати;
зміни в ринкових цінах акцій, які фіксуються фондовими індексами,
приблизно відображають інтенсивність торгівлі акціями на ринку.
Роль фондових індексів виражається у функціях, які вони виконують:
1. Діагностична – здатність системи індексів характеризувати стан та
динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її
складових. Механізм зміни індексу дуже простий – зростання або зниження
рентабельності виробництва в галузі миттєво відображається на
котирувальній ціні відповідних акцій , що у свою чергу, позначається на рівні
біржового
індексу
галузі.
Індекси
доповнюються
спеціальними
економічними параметрами: нормою позикового відсотка; станом
державного бюджету; співвідношенням торговельного і валютного балансів і
входять до системи економічного моніторингу стану національної економіки,
тому індекси часто називають індексами ділової активності.
2. Індикативна – передбачає, що наявність об’єктивної оцінки цінової
ситуації на фондовому ринку дає точку відліку для оцінки поведінки великих
інвестиційних фондів, окремих інвесторів і портфельних менеджерів.
Розрахувавши динаміку ринкової вартості свого портфеля акцій за будь-який
проміжок часу, інвестор може зробити обґрунтовані висновки, наскільки
обрана ним стратегія є ефективною (портфельний індекс вищий, нижчий від
фондового чи дорівнює йому) та внести корективи у свою поведінку на
ринку, якщо це необхідно.
3. Спекулятивна – проявляється в їх використанні як базового активу
при укладанні ф’ючерсних контрактів та купівлі опціонів.

Фондові індекси поділяються на:
Інтернаціональні – характеризують стан світового ринку або його
певні географічні сектори (Європу, Північну Америку, Далекий Схід тощо);
Національні – відображають активність національного ринку акцій;
Секторні – відображають стан певного внутрішнього ринку,
наприклад, ринку акцій, що котируються на певній біржі;
Субсекторні – характеризують активність у певній галузі економіки.
Серед найбільших груп індексів можна назвати національні
(загальноринкові) та субсекторні (галузеві) індекси.
Найвідоміші індекси – це:
Індекс Доу Джонса – історично перший і найбільш відомий
понадбіржовий індекс запропонований у 1884 р. Чарльзом Х. Доу і Едуардом
Д.Джонсом. Розраховується за цінами акцій 12 найбільших американських
компаній. З часом на зміну цьому індексу прийшла система індексів Доу
Джонса, яка сьогодні є системою 4 самостійних індексів:
Кожний з цих індексів формується на основі цін на акції компанії –
лідерів відповідних галузей економіки. Найбільш відомий із них –
промисловий (Dow Jones Industrial Average- DJIA) – розраховується як
середня арифметична курсів першокласних акцій 30 найбільш промислових
компаній. Реальне значення індикатора Доу Джонса має сенс тільки тоді,
коли порівнюються із значенням за попередній період. Котирується в
пунктах (пункт = ≈ 2,27 цента) та друкується щоранку в діловій пресі і
фіксується на Нью – Йоркській фондовій біржі 7 разів: при відкриті, о 10,11
годині ранку, о 12,13,14 годині дня і після закінчення біржового дня.
Транспортний індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average DJTA) – це середній показник який характеризує рух цін на акції 20
транспортних корпорацій (авіакомпаній, автомобільних і залізничних
компаній).
Комунальний індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average DJUA) – середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються
газо - та енергопостачанням.
Комплексний індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average DJVA) – це агрегатний показник, який розраховується на основі
промислового, транспортного і комунального індексів. Він відомий під
назвою ―Індекс-65‖.
Середні
індикатори
Доу-Джонса
користуються
найбільшою
популярністю, але багато професійних інвесторів віддає перевагу індексам
«Стандарт енд пур’з», вважаючи, що вони точніше відображають загальну
динаміку курсів на фондовому ринку. До промислового індексу S&P
включаються курси акцій 400 промислових фірм; до транспортного – курси

акцій 20 транспортних компаній; індекс для електроенергетики і
комунального господарства складається з курсів акцій 40 відповідних
компаній; до фінансового індексу входять курси 40 акцій фінансових
інститутів і, нарешті, у зведеному індексі представлені курси всіх 500
компаній.
Н а відміну від США, в інших країнах розраховується менше фондових
індексів.
Частіше діє один фондовий індекс. У Великобританії це індекс Рейтера
та Футсі, у Німеччині – індекс «Франкфурте Альгемайне Цайтунг», у Франції
– індекс «Каркоран», в Японії – «Ніккей», в Канаді – індекс Торонтської
фондової біржі.
Рейтинг фондового ринку – це оцінка позиції об’єкта аналізу по
розробленій шкалі показників, що дозволяє визначити на певну дату стан
учасників фондового ринку та встановити їх місце серед інших учасників
відповідно враховуючи їх потенціал, активність, ринкову позицію. Рейтинг в
цьому аспекті може виступати орієнтиром, на базі якого буде вибрана
стратегія учасника фінансового ринку.
Призначення рейтингу – проводити ранжування в рамках єдиної
системи відносні рівні ризиків боргових цінних паперів та їх емітентів. Під
рейтинг попадають тільки ті цінні папери, за якими емітент несе фіксовані
зобов’язання перед інвесторами. Об’єктами рейтингу є облігації (підприємств
та місцеві), привілейовані акції, комерційні папери, депозитні та ощадні
сертифікати.
Р е йтинг оцінює ризик невиконання емітентом своїх зобов’язань, що
пов’язані з цінними паперами, та відповідно, ризик втрат інвесторів основної
суми та відсотків (кредитний ризик). Рейтинг не вимірює конкретну
величину ризику втрат, не виступає
кількісним прогнозом, мірою їх ймовірності. Рейтинг – це лише порівняльна
оцінка рівнів ризику за різними цінними паперами, спосіб їх співставлення
між собою за величинами кредитних ризиків.
В иділяють дві основні групи об’єктів рейтингових оцінок фінансового ринка
– це рейтинги цінних паперів і фінансових позицій учасників ринку. В свою
чергу, рейтинги цінних паперів диференціюються в залежності від їх видів
(дольові, боргові, похідні). Рейтинг не вимірює валютного і процентного
ризику, ризику ліквідності, а також не дає оцінку майбутнім змінам курсу
цінного паперу.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Біржові (фондові) індекси - це середні або середньозважені показники
курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають уяву про стан і динаміку
фондового ринку.
Індекс – це відношення порівнюваної величини до певної величини,
яку приймають за базу.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Фондова біржа є організаційно оформленим, постійно діючим ринком,
на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних
паперів за ринковими цінами на регулярній та впорядкованій основі. За своїм
правовим статусом фондові біржі можуть бути асоціаціями, акціонерними
товариствами або установами, що підпорядковуються державі.
Фондові біржі – це некомерційні організації, що не переслідують мету
отримання власного прибутку і не виплачують доходів від власної діяльності
своїм членам; не може здійснювати операції з цінними паперами від свого
імені, а лише за дорученням клієнтів; не може здійснювати функції
депозитаріїв. Фінансова діяльність фондової біржі може здійснюватись за
рахунок продажу її акцій, щорічних членських внесків членів біржі та
біржових зборів з кожної угоди, що укладається на біржі.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Які цінні папери можуть бути об’єктом угод на фондовій біржі?
2. Що таке фондова біржа та які функції вона виконує?
3. Охарактеризувати стан біржової торгівлі цінними паперами в Україні.
4. Сутність біржових індексів, їх види та обмеження у використанні.
5. Що таке рейтинг фондового ринку?
6. Які біржові системи виділяють у розвитку фондових бірж?
7. Яке значення має фондова біржа для розвитку економіки держави?
8. Характерні риси біржової торгівлі.
9. Основні параметри угоди, що укладаються на біржі.
10. Сутність котирування на біржі. Які є види котирування?
ТЕМА № 11. Ф’ЮЧЕРСНИЙ РИНОК
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1. Зміст ф’ючерсного ринку.
2. Основні ознаки ф'ючерсної торгівлі.

3. Хеджування ф’ючерсних угод. Спекуляція на біржових торгах
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
З’ясування ролі, змісту, значення ф’ючерсного ринку, визначення
принципів організації ф'ючерсної торгівлі; дослідження правового змісту
ф'ючерсного контракту; визначення правового змісту хеджування ф'ючерсних
угод.
ВСТУП
Ф’ючерсна торгівля виникла з біржової торгівлі реальними товарами.
Поряд із продажем товарів у фактично визначений час виникає необхідність
поставити товари через певний час.
Операції з терміном постачання на майбутнє, на відміну від негайної
поставки, вимагають більш визначеної стандартизації і гарантій їх виконання.

Інакше кажучи, в міру розвитку великої промисловості і вимог, що звідси
виходять, виникла необхідність суспільно-прийнятної стандартизації товарних
операцій, з одного боку, і гарантування їх виконання - з другого.
Система гарантування виконання операцій розвивалася в двох напрямках.
З одного боку, біржі створювали страхові та гарантійні запаси біржових товарів,
а з другого — великого поширення набув механізм перепродажу раніше
укладених угод, що дозволило продавцеві або покупцеві замість відмови
продати своє договірне зобов'язання або купити нове.
Гарантованість ф'ючерсної діяльності досягається наявністю строкового
(резервного) фонду коштів і прийняттям Розрахунковою палатою зобов'язань
бути в окремих випадках покупцем і продавцем на угоди, які через певні
причини можуть переглядатися або ліквідовуватися на ф'ючерсній біржі.
Ф’ючерсна біржа — це своєрідний ринок фіктивного товарного капіталу,
де покупців та продавців цікавлять не товари, а можливість отримати позитивну
різницю вартості цінних паперів через певний термін.
І. ЗМІСТ Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКУ
Ф’ючерсний (строковий) ринок є органічною частиною сучасної ринкової
економіки, його інструменти держави використовують для формування
майбутніх сподівань, майбутньої економічної кон’юнктури. Оскільки ф’ючерсні
і опціонні контракти укладаються на стратегічні види сировини і основні
фінансові активи, зокрема іноземну валюту, основні економічні ресурси, вплив
держави через укладення таких операцій може бути суттєвим.
При дослідженні ф'ючерсного ринку були виявлені основні ознаками
ф'ючерсної торгівлі:
• фіктивний характер угод;
• зв'язок c ринком реального товару через страхування, a не через поставку
товару;
• заздалегідь строго певна й уніфікована, позбавлена яких-небудь
індивідуальних особливостей споживчої вартості товару, погоджена кількість
якого відбивається в біржовому контракті, який стає об'єктом торгівлі і являє
собою право на товар;
• повна уніфікація умов поставки товару;
• знеособленість угоди й замінність їх контрагентів, забезпечувана
Розрахунковою палатою біржі.
Ф'ючерсні біржі є своєрідними фінансовими інститутами, що
обслуговують торгівлю. Будучи специфічним фінансовим інститутом,
ф'ючерсна біржа одночасно являє собою ринок цін відповідних товарів і
впливає й на біржові котирування, і на фактичні ціни конкретних угод c

реальним товаром (через хеджування) і в остаточному підсумку на
конкурентоспроможність фірм.
Функції ф'ючерсних ринків:
•перенесення ризику з учасників ринку, які не бажають ризикувати, на тих,
хто хоче ризикнути;
•підвищення стабільності цін. Ліквідні ф'ючерсні ринки сприяють стабільності цін;
•виявлення ціни. Ф'ючерсні котирування виявляють згоду учасників ринку
щодо майбутньої ціни товарів чи фінансових інструментів, що дозволяє більш
точно планувати виробництво;
•встановлення порядку в торговельній практиці різноманітних учасників
ринку. Правила біржі сприяють чесній і впорядкованій торгівлі;
•доступність і відкритість інформації для всіх учасників біржової торгівлі,
що змушує їх вести конкуренцію в рівних умовах.
Головна функція ф’ючерсного ринку полягає у стабілізації фінансового
стану господарюючих суб’єктів в умовах нестабільності кон’юнктури ринкової
економіки. Строковий ринок служить механізмом координації майбутніх
планів підприємців. Різниця між спотовою та строковою цінами є витратами на
погодження господарських планів в економіці. Розміри строкового ринку
об’єктивно обмежені невизначеністю планів, які можуть змінюватися в
учасників строкового ринку у майбутньому.
Ф'ючерсна біржова торгівля створює механізм ринкового прогнозування
цін, адже товари ще не створені, а ціни на них через купівлю-продаж товарів
живуть під впливом різноманітних ринкових ситуацій, задовольняючи
учасників, що укладають біржові ф'ючерсні контракти.
Нове життя вітчизняних товарних бірж почалося 1991 року після
прийняття Закону України «Про товарні біржі».
Організація ф'ючерсної торгівлі. Ф'ючерсний контракт
Ф'ючерсні угоди укладаються на певну кількість контрактів, а не на
кількість товару (кількість товару визначається кількістю укладених
контрактів) і лише на один стандартний вид товару, встановлений певною
біржею. Це так званий базисний сорт. Іноді, крім базисного сорту, біржа
встановлює ще кілька сортів, що можуть заміняти базисний сорт. Розрахунок
при цьому проводиться на основі котирування базисного сорту зі знижкою
(дисконтом), але за встановленими нормами за товар більш низького сорту з
надбавкою (премією) за товар більш високого сорту (у біржовій торгівлі
бавовною знижки позначаються терміном «оффс». а надбавки - «онс»).
Продавцю надається право вибору сорту товару, пропонованого до постачання
(у межах припустимого на загальних умовах).[37]
Інфраструктура ф 'юнерсного ринку складається з трьох частин:

1.Біржі - місця для торгівлі. Біржа - це некомерційна організація, основна
мета діяльності якої — організація і координація роботи всіх підрозділів, що
забезпечують функціонування ф'ючерсного ринку (розрахункової палати
біржових складів, членів біржі і розрахункової палати, незалежних центрів
аналізу якості біржового товару й інших).
2.Розрахункова палата є центральною ланкою біржової інфраструктури.
Вона є органом, що гарантує виконання зобов'язань за біржовими контрактами
(ф'ючерсами) і здійснює розрахунки між учасниками біржової торгівлі. Тому
при розрахунках сторони угод беруть зобов'язання саме перед розрахунковою
палатою. Розрахункова палата спрямовує всі розрахунки по операціях з
ф'ючерсними (біржовими) контрактами і здійснює функцію оперативного
регулювання біржової торгівлі, мета якої - забезпечити збалансованість
ф'ючерсного ринку. Крім того, у функцію розрахункової палати входить
контроль за постачанням товарів (контролюється передача варантів). Але
залученням внесків і видачею кредитів розрахункова палата не займається.
3.Системи біржових складів - окремі цілком незалежні від біржі юридичні
особи, зареєстровані на біржі і включені до списку офіційних біржових складів.
Такі склади здійснюють збереження товарів, що надходять як виконання
зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, у суворій відповідності до умов,
установлених біржею.
При укладенні угоди і покупець, і продавець контракту вносять
гарантійний завдаток, внесок (маржу), що є фінансовим забезпечення здатності
покупця і продавця виконати зобов'язання за ф'ючерсним контрактом - продати
чи купити товар, якщо позиція не компенсована до моменту витікання терміну
контракту. Розмір його встановлюється Розрахунковою палатою і
диференціюсться залежно від типу продавця (виробник, посередник і под.; для
першого він у 1,5-2 рази нижчий). При нестійкості ринку зазвичай потрібний
більший внесок, при стабільності ринкової кон'юнктури внесок менший. Крім
того, розрізняють внески на хеджові і спекулятивні рахунки. На хеджові
рахунки, як менш ризиковані, біржі і брокерські фірми, як правило,
встановлюють менші розміри внесків. На величину завдатку впливає також
ступінь нестабільності цін і час, що залишається до моменту постачання
товару. Величина гарантійного завдатку встановлюється від S до 18% вартості
контракту. [44] В місяць постачання товару за контрактом гарантійний задаток
може досягати 100% вартості товару.
На ф'ючерсних ринках, крім одержання прибутку від зростання цін при
купівлі ф'ючерсних контрактів чи падіння цін при їх продажу, можна мати користь зі спреда, тобто різниці цін при одночасній купівлі та продажу двох
різних ф'ючерсних контрактів на той самий товар (угода метелика). Починаючи
таку операцію, учасник торгів враховує більшою мірою співвідношення цін на

два контракти, ніж абсолютну їх рівність. Контракт, розцінений як дешевий,
він купує, тимчасом, як контракт, що є дорогим, продає. Якщо рух цін на ринку
йде в очікуваному напрямку, біржовий гравець дістає прибуток від зміни в
співвідношенні цін на контракти. Такі угоди менш ризиковані та захищені за
своєю природою, і, таким чином, менш ризиковані, ніж прості ф'ючерсні угоди.
Спрединг практично завжди може забезпечити захист від втрат, пов'язаних з
несподіваними коливаннями цін чи їх великою нестійкістю.
Предметом ф'ючерсної угоди є ф'ючерсний контракт - документ, що визначає права й обов'язки на одержання чи передачу майна (включаючи гроші,
валютні цінності і ЦБ) або інформації з вказівкою порядку такого одержання чи
передачі. При цьому він не є цінним папером.
Фьючерский контракт - це погоджена угода між продавцем і покупцем про
постачання певного товару в погоджений термін упродовж певного часу.
Протягом терміну дії контракту його ціна залежить від кон'юнктури на
певний товар. Покупці виграють при підвищенні цін, оскільки вони можуть
отримати товар за нижчою ціною. Продавці виграють від зниження цін,
оскільки вони уклали контракт за вищою ціною.
Ф'ючерсний контракт не може бути просто анульований чи, відповідно до
біржової термінології, ліквідований. Якщо він укладений, то може бути
ліквідований або шляхом висновку протилежної угоди з рівною кількістю
товару, або постачанням зазначеного товару в термін, передбачений
контрактом. У переважній більшості випадків має місце компенсація, і лише за
1-3% контрактів постачаються фізичні товари. Постачання товарів на
ф'ючерсних біржах дозволене у визначені місяці, що називаються позиціями.
Наприклад, на Нью-Йоркській біржі постачання кави, какао і цукру дозволене
лише в березні, травні, липні, вересні та грудні, причому продавець може
поставити товар у будь-який день місяця. Однак продавці біржових контрактів
йдуть на постачання товару лише в особливих випадках, тому що це пов'язано з
додатковими витратами порівняно з його продажем на ринку реального товару.
[41] При термінових угодах покупець не розраховує одержати цінності, що
купуються ним, а продавець — передати продавані ним цінності. Результатом
таких угод є не передача реального товару, а сплата чи одержання різниці між
ціною контракту на день його укладення і ціною дня виконання. Наприклад,
продавець продав у січні на біржі партію міді за ціною 960 ф. ст. за І т з
постачанням у березні. Якщо до терміну постачання ціна на біржі на мідь
підвищиться до 965 ф. ст. за 1 т, він виявиться стороною, що програла, а
покупець, навпаки, - що виграла. Продавець як сторона, що програла, повинен
сплатити різницю в 5 ф. ст. шляхом укладення так званої зворотної (офсетної)
угоди, тобто угоди на купівлю такої ж партії товару за ціною 965 ф. ст. за 1 т, за
біржовою термінологією, ліквідувати контракт. Покупець, у свою чергу,

укладає в березні офсетну угоду, тобто угоду на продаж такої ж партії товару за
ціною 965 ф. ст. за 1 т, і таким способом виграє 5 ф. ст. за 1 т. При угодах на
термін одна сторона завжди виграє, інша програє.
Наприклад, у січні біржова ціна І т. зерна пшениці з доставкою в серпні
становить 500 гри. Фермер вважає, що ця ціна забезпечить йому покриття
витрат виробництва і вигідний прибуток («цільова» ціна 490 гри.), але до
серпня ця ціна може знизитися, і він втратить у ціні. Тому, не маючи в січні
реального товару, він вирішує застрахувати себе і продати на біржі контракти в
кількості, еквівалентній його можливості поставити зерно борошномельному
підприємству, припустімо, в обсязі 300 т. (два контракти). До періоду (строку)
поставки, справді, ціна на пшеницю впала і становить 470 грн. за 1 т. Фермер
знаходить покупця на ринку реального товару (борошномельне підприємство) і
продає йому всі 300 т. зерна за цією ціною. Тобто на ринку реального товару
фермер продав зерно без прибутку (втратив по 20 грн. на 1 т.). Але водночас,
відкупивши на ф'ючерсному ринку (біржі) за такими ж цінами (по 470 грн.)
раніше продані там три біржових контракти, він одержує від розрахункової
палати біржі різницю в ціні на раніше продані там конюча. Стопрозпорядження виконується тоді, коли ринкова ціна доходить до критичного
рівня. Воно призначене для обмеження збитків у разі, якщо ринок розвиватиметься у несприятливому з погляду клієнта напрямку. Сторонні
спекулянти часто використовують стоп-розпорядження, щоб звести втрати до
мінімуму.
У процесі нарощування кількості ф'ючерсних угод виникала необхідність
розрахунків за купівлю-продаж контрактів через кліринг. Клірингова палата
стає посередником між покупцем та продавцем і гарантує виконання їхніх
зобов'язань.
Процес купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів вважається завершеним
після того, як виконано операції щодо порівняння і «очищення» даних про
угоди та проведено взаємні розрахунки, що й називається клірингом.
Кліринг - складний і трудомісткий процес, особливо на великих ринках
при великих обсягах продажу. На сучасних західних біржах за один день
продаються мільйони ф'ючерсних контрактів.[29]
Спочатку кліринг здійснювався в розрахунковій палаті. Потім почали
створювати клірингові корпорації, які обслуговували одночасно кілька бірж.
Клірингова палата порівнює дані з кожної угоди з реєстраційними
записами брокерів, «очищує» дані всіх угод, здійснених за день, з метою
зведення до мінімуму кількості переходу контрактів між брокерами.
Клірингова палата відстежує всі шляхи переміщення фізичних контрактів,
які відхиляються за межі узгоджених дат, зменшуючи бухгалтерські
розрахунки для брокерів, а також здійснює розрахункові операції за угодами.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, ф’ючерсна торгівля виникла з біржової торгівлі реальними
товарами. Поряд із продажем товарів у фактично визначений час виникає
необхідність поставити товари через певний час. Ф'ючерсні угоди укладаються
на певну кількість контрактів, а не на кількість товару (кількість товару
визначається кількістю укладених контрактів) і лише на один стандартний вид
товару, встановлений певною біржею.
ІІ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
Основні ознаки біржової ф'юнерсної торгівлі і вплив на неї
Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:
• фіктивний характер угод, при якому купівля-продаж відбувається, але
обмін товарів практично цілком відсутній. Метою угод є не витребувана, а
мінова вартість товару;
• переважно непрямий зв'язок з ринком реального товару через
хеджування, а не через постачання товару;
• повна уніфікація витребуваної вартості товару, представником якого
потенційно служить біржовий контракт, що безпосередньо прирівняний до
грошей і може обмінюватися на них у будь-який момент. У разі постачання за
ф'ючерсним контрактом продавець має право поставити товар будь-якої якості і
погодити в межах, установлених правилами біржі;
• повна уніфікація умов щодо кількості дозволеного до постачання товару,
місця і термінів постачання;
• знеособленість угод і замінність контрагентів по них, тому що вони
укладаються не між конкретним продавцем і покупцем, а між ними чи навіть
між їхніми брокерами і розрахунковою палатою, що бере на себе роль гаранта
виконання зобов'язань сторін при купівлі чи продажу ними біржових
контрактів.
На біржову ф'ючерсну торгівлю впливає безліч факторів. Це зміни, що
відбуваються в умовах розвитку економіки в цілому, у міжнародній торгівлі
окремими товарами і в здійсненні самої біржової торгівлі. Циклічний характер
відтворення впливає на динаміку біржової торгівлі. [45] В умовах спаду
загострюється конкурентна боротьба, прискорюються інтеграційні процеси і
разом з тим активізуються зусилля бірж по впровадженню нових товарів і
методів торгівлі. Однак циклічність у біржовій торгівлі повністю не збігається
з промисловим циклом через багато причин, зокрема особливостей
виробництва сільськогосподарської продукції (основної кількості біржових
товарів), що підкоряється, крім загальних, своїм власним законам і под.

Торгівля сільськогосподарськими товарами гальмується під час затяжних
процесуальних періодів надвиробництва. Тим часом ціни відносно знижуються
і стабілізуються. У той час як непередбачені стихійні лиха (посуха, повені і т.
ін.) зазвичай призводять до істотного збільшення обсягу угод.
Також однією з визначальних умов розвитку ф'ючерсних бірж є стан валки
-но фінансової системи, а також наявність достатніх фінансових ресурсів. Як
правило, ф'ючерсні біржі створюються у провідних фінансових центрах, де є
широкі можливості для фінансування торгівлі і спекуляції біржовими товарами,
що при активній ф'ючерсній торгівлі — зручні об'єкти заставних операцій. Без
банківського кредитування, а також без достатньої кількості вільних коштів, що
не знаходять прибуткового продуктивного застосування, скільки-небудь значна
ф'ючерсна торгівля стає неможливою. Водночас у міру зростання кількості
вільних коштів, що знецінюються у зв'язку з інфляцією, розширення біржового
обороту стає важливим елементом функціонування всього ринкового
господарства.
Валютна нестійкість також впливає на темпи зростання біржової торгівлі.
Перехід до системи вільно конвертованих валют з кінця 50-х років минулого
століття сприяв помітному прискоренню темпів приросту ф'ючерсної торгівлі.
Відхід від золотовалютного стандарту наприкінці 60-х — початку 70-х pp.,
поширення системи плаваючих курсів валют збільшили ризики, пов'язані зі
здійсненням торгових угод, і безпосередньо призвели до різкого зростання
біржових операцій, включаючи угоди з валютами.
Певний вплив на розвиток біржової торгівлі робить також тенденція до
збільшення ступеня переробки сировини в країнах-експортерах.
Розширення обороту і географії ф'ючерсної торгівлі є додатковим
чинником зростання її обсягу. Концентрація біржової торгівлі й удосконалення
її структури забезпечили появу нових функцій ф'ючерсних бірж, подальше
розширення біржового обороту.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, ф’ючерсна торгівля виникла з біржової торгівлі реальними
товарами. Поряд із продажем товарів у фактично визначений час виникає
необхідність поставити товари через певний час. Ф'ючерсні угоди укладаються
на певну кількість контрактів, а не на кількість товару (кількість товару
визначається кількістю укладених контрактів) і лише на один стандартний вид
товару, встановлений певною біржею.
ІІІ. ХЕДЖУВАННЯ Ф’ЮЧЕРСНИХ УГОД. СПЕКУЛЯЦІЯ НА
БІРЖОВИХ ТОРГАХ

Хеджування — це біржове страхування від несприятливих коливань цін,
що базується на різниці в динаміці цін реальних товарів та цін ф'ючерсних
контрактів на цей же товар. Хеджування на біржі здійснюють підприємства,
приватні особи, які є учасниками ринку реальних товарів, виробники,
переробники і продавці.
Хеджування, яке проводиться споживачем, - це захисна стратегія від
небажаного цінового коливання та можливості повної втрати. Такі ж самі
функції Хеджування і на ф'ючерсних ринках. Це усвідомлена спроба зменшити
ціновий ризик, притаманний купівлі, продажу або навіть утриманню наявного
ринкового товару.[28]
Отже, хеджування - це тип доповнення зазвичай комерційної діяльності
промислових і торговельних фірм операціями на ф'ючерсній біржі,
зумовленими потребами виробництва і торгівлі. Конкретна мета, ступінь і
форми такого доповнення залежать від багатьох чинників. За технікою
здійснення oneрацій хеджування їх поділяють на два типи: хеджування
продажем (коротке), хеджування купівлею (довге).
Рух спекулятивного капіталу є найпростішим методом усунення
виникаючих диспропорцій, оскільки рушійним мотивом спекуляції є одержання
прибутку від різниці в цінах.
Хеджування продажем - це продаж на строковій біржі ф'ючерсних
контрактів виробником або торговцем, які купили рівну кількість реального
товару на визначений строк для забезпечення страхування від ризику падіння
цін з моменту поставки реального товару. До нього вдаються фермери,
посередники (торговці), які купують (перепродують) сировину для переробних
підприємств та ін.
Так, торговець-перепродавець купує велику кількість сезонного товару
(зерно, цукор та інші) в очікуваний порівняно короткий строк для того, щоб
потім забезпечити повну і своєчасну поставку реального товару за
замовленнями своїх споживачів (переробних підприємств). Я кию до моменту
поставки закуплених ним товарів ціни на них стануть нижчими, він може
зазнати збитків. Щоб цього не трапилося, він страхує себе, вдаючись до
хеджування.
Тобто, щоб уникнути збитків або звести ризик до мінімуму, торговецьперепродавець одночасно із закупівлею реального товару на якийсь строк на
біржі або безпосередньо у виробників проводить хеджування продажу, тобто
укладає на біржі угоду на продаж ф'ючерсних контрактів, що передбачають
поставку такої ж кількості товару. Якщо такий торговець перепродає свій товар
споживачам, припустімо, за більш низькою ціною, ніж він купив його, він має
збитки на реальному товарі. Але водночас з цим він викуповує раніше продані

ним ф'ючерсні контракти за більш низькою ціною, в результаті чого одержує
прибуток.
Хеджування купівлею (довге хеджування) - це придбання ф'ючерсних
контрактів з метою страхування цін на продаж рівної кількості реального
товару, яким торговець не володіє, з поставкою в майбутньому. Мета довгого
хеджування полягає в тому, щоб уникнути будь-яких втрат, які можуть
виникнути внаслідок підвищення цін на товар, уже проданий за фіксованою
ціною, але ще не закуплений. Довге хеджування застосовується як засіб, що
гарантує закупівельну ціну для торговців і фірм з перероблення і споживання
сировини.
Наприклад, борошномельне підприємство уклало контракт на продаж
борошна за погодженою ціною з доставкою через два місяці. Але через
відсутність складських приміщень воно вимушене відкласти закупівлю
пшениці до часу поставки борошна з урахуванням часу, необхідного для
помелу зерна, пакування і транспортування своєї продукції.[45]
Ризикуючи, що на момент закупівлі пшениці ціни на неї можуть
піднятися, підприємство купує достатню для покриття його угоди на борошно
кількість ф'ючерсних контрактів на пшеницю на строковій біржі. Якщо ціна
пшениці підвищиться до того часу, коли підприємство буде закуповувати зерно
для помелу, воно втрачає на угоді з реальним товаром, але водночас продає
свої ф'ючерси за більш високою ціною на строковій біржі і використовує
одержаний прибуток на покриття збитків за угодою з реальним товаром. Такий
же результат буде досягнено і в разі, якщо ціни на пшеницю на момент
закупівлі знизяться: борошномельне підприємство зазнає збитків на строковій
біржі, але одержить прибуток при закупці реального товару.
Залежно від мети хеджування розрізняють звичайне (чисте), арбітражне,
селективне і випереджуюче. Крім того, існує рутинне хеджування (до нього
звертається частина американських фермерів, які вирощують зерно і велику
рогату худобу), збірне селективне хеджування, коригуюче (відкладання фіксації
ціни) хеджування, хеджування, зумовлене недостатністю капіталу, та ін.
Можливість використання різних способів хеджування з'являється з
виникненням і становленням ф'ючерсних ринків (строкових бірж).
Різниця між реальною ціною на товар у певному місці та ціною на певний
ф'ючерсний контракт на той самий товар, називається базисом. Для того, щоб
визначити базис, потрібно відняти ф'ючерсну ціну від реальної ціни:
реальна ціна — ф'ючерсна ціна = базис.

Коли говорять про базис, то це означає, що він стосується найближчого
ф'ючерсного місяця (контрактного місяця, найближчого до поставки, якщо не
зазначене інше).
Базис може бути або позитивним, або негативним — залежно від того,
якою є реальна ціна, а саме: вона вища чи нижча, ніж ф'ючерсна ціна.
Хеджування з допомогою ф'ючерсних контрактів має свої переваги:
1. У процесі хеджування відбувається істотне зниження цінового ризику
торгівлі товарами та цінними паперами. Хеджування підвищує стабільність
фінансової сторони бізнесу, зменшує коливання прибутків, що виникають у
результаті зміни цін на сировину, курсів валют та інших чинників.
2. Хеджування не перетинається із звичайними операціями і дозволяє
забезпечити постійний захист ціни без необхідності змінювати політику запасів.
3. Хеджування забезпечує гнучкість у плануванні, що підвищує
ефективність управління надлишком запасів або їх дефіцитом.
4. Хеджування полегшує фінансування операцій через систему кредитних
позичок банками, що створює довіру до кредитів, погашених ф'ючерсними
контрактами.
Аналізуючи всі позитивні сторони хеджування, слід зазначити, що
основним чинником, який визначає ефективність хеджування, є економічне
становище «базис».
«Базис» - це різниця між ціною товарів на реальному ринку у його
конкретному місці і в конкретний час та ціною товару на ф'ючерсному ринку.
Базис буває нульовим, позитивним і негативним. При позитивному базисі
ціни реального ринку перевищують ціни ф'ючерсного. При негативному навпаки. Якщо ціни обох ринків рівні, тоді маємо нульовий базис.
Підсумовуючи все вищесказане, все ж слід відзначити, що хеджування
залишається важливим фінансовим інструментом захисту інтересів учасників
торгів та зменшення біржового ризику.
Хеджування може здійснюватися також особливим видом біржових
операцій — опціоном. Опціон - особливий вид біржової угоди з більшими
обмеженнями, порівняно із звичайними ф'ючерсними операціями. Це
стосується також і ризику. Опціони забезпечують підстраховку не тільки від
цінового ризику, а й від ризику втрати частини виручки в умовах
невизначеності обсягів виробництва продукції. Найбільша невизначеність в
обсягах виробництва є у сільському господарстві.[27]
2. Короткий хедж із розширенням базису на звичайному ринку.
Ф'ючерсний контракт дозволяє отримати менше прибутку, ніж реальний ринок.
3.Довгий хедж із звуженням базису на звичайному ринку. Ф'ючерсний
контракт дозволяє отримати менше прибутку, ніж реальний ринок.
4.Довгий хедж із розширенням базису на звичайному ринку. Ф'ючерсний

контракт дозволяє отримати великі прибутки або мінімальний збиток.
5.Короткий хедж із звуженням базису на зворотному ринку. Ф'ючерсний
контракт дозволяє отримати менші прибутки (або більші збитки), ніж реальний
ринок.
6.Короткий хедж із розширенням базису на зворотному ринку. Ф'ючерсний
контракт дозволяє отримати більше прибутку, ніж реальний ринок.
7.Довгий хедж із звуженням базису на зворотному ринку. Прибутки
ф'ючерсного контракту значно перевищують прибутки реального ринку.
8.Довгий хедж із розширенням базису на зворотному ринку. Збитки
ф'ючерсного контракту високі порівняно з реальним ринком.
Недоліки хеджування:
• базовий ризик підвищується через порушення асортименту товарів;
• значні витрати на операційні заходи, кліринг і маржу;
• обмежені ліміти цінових меж та якісно-функціональна несумісність реального і ф'ючерсного ринків.
Опціонна угода — це контракт між двома контрагентами, один з яких
одержує премію і бере на себе зобов'язання продати або купити, а другий
виплачує премію і одержує право купити або продати конкретний товар за
конкретною ціною протягом встановленого часу. Премія тут виступає як
додатковий прибуток для покриття можливого ризику від зміни фактичної ціни
порівняно з ціною контракту при його укладенні.
На біржі торгують опціонами на ф'ючерсні контракти, тобто, крім ціни і
позиції (строку поставки), погоджених між сторонами за звичайним
ф'ючерсним контрактом, контрагенти домовляються також і про премію
(опціон), яку одна сторона виплачує другій.[46]
Отже, ціна опціону - це сума, що сплачується покупцем опціону його продавцю.
Одна з головних відмінних особливостей опціонних угод полягає в тому,
що покупець опціону, заплативши його вартість (премію) продавцю, набуває
права на вибір — купити товар за домовленістю в контрактній ціні або
відмовитися від його купівлі (наприклад, у випадку, коли він має можливість
купити аналогічний товар дешевше). З цієї причини розглянутий вид угод
одержав назву «опціонні угоди» (від лат. optio — вибір, право вибору). Право
на вибір, назване ще правом відходу (авансом), має сторона — платник премії
(опціону).
Сам термін опціон можна визначити як право купувати чи продавати
певну цінність (товар або Ф'ючерсний контракт) на особливих умовах в обмін
на виплату премії.
Існує кілька визначень опціону, розглянемо два з них.

І. Опціон - це право, але не обов'язок, купити (у випадку опціону на купівлю) або продати (у випадку опціону на продаж) обговорений в опціоні об'єкт за
встановленою ціною у визначений строк або упродовж певного періоду в обмін
на виплату премії.
Товарні біржі торгують опиіонами на ф'ючерсні контракти для стабілізації
і збереження цін на товарному ринку з метою забезпечення гарантій біржових
операцій.
Премія (ціна) опціону складається із суми його внутрішньої і тимчасової
вартості, на яку впливають нестабільність ситуації, різниця між ціною угоди і
основною ціною, відрізок часу до закінчення строку опціону. Внутрішня ціна це різниця МІЖ РИНКОВОЮ ЦІНОЮ ПРОДУКЦІЇ І ЦІНОЮ УГОДИ
Опціон покупця має внутрішню вартість, якщо ціна угоди на нього нижча
від ціни ф'ючерсного контракту, а опціон продавця — якщо перша перевищує
другу.
Опціон покупця дає право його власнику придбати ф'ючерсний контракт за
фіксованою ціною (ціною зіткнення). Покупець сподівається на зростання цін
на ф'ючерсному ринку, що дасть можливість відшкодувати йому премію,
заплачену за опціон.
Опціон продавця дає можливість продати ф'ючерсний контракт за фіксованою ціною (ціною зіткнення). Той, хто купив такий опціон, передбачає, що ціни
на ф'ючерсному ринку знизяться до такого рівня, що перекриють премію за опціон. Біржові посередники займаються продажем опціонів заради одержання
премії опціону. Опціонні угоди, крім зниження ризику на біржовому ринку,
мають також іншу мету:
• одержати вигоду внаслідок недооцінювання чи переоцінювання одного
опціону відносно другого при поточній кон'юнктурі ринку;
• здійснити операції з хеджування;
• підвищити прибуток з вкладених коштів.
Перепродаж ф'ючерсних контрактів, як форвардних, дає можливість у
великих масштабах здійснювати спекулятивні угоди.
Спекулянти - це численна група учасників ф'ючерсної торгівлі, які
полегшують торгівлю біржовими товарами і цінними паперами, беруть ризик
хеджерів на себе, допомагають узгоджувати ціни, здійснюючи зусилля для
встановлення оптимальних розрахункових цін між пропозицією та купівлею.
Спекулянти впливають на підвищення ліквідності ринку, тобто створюють
ринок швидкого продажу та купівлі.
Водночас присутність спекулянтів збільшує кількість учасників біржових
торгів, підвищує конкуренцію. Діяльність спекулянтів допомагає стабілізувати
ринок. Спекуляція на ф'ючерсних ринках, як і на реальних ринках може бути
прибутковою і збитковою. На відміну від спекулянтів реальними товарами у

спекулянтів ф'ючерсних ринків виникає потреба у придбанні реальних товарів
або цінних паперів, які б закрили ф'ючерсний контракт. Вони купують
контракти з надією, що ціни зростуть, з метою перепродажу за умови високої
ціни. Потенційний прибуток залежить від розмірів ризику, який бере на себе
спекулянт, та від прогнозу ринкової ситуації.
В основі спекулятивних, як і страхових (хеджування), біржових угод, лежить один і той самий принцип біржової гри - гра на підвищенні або зниженні
цін. Але їх різниця в тому, що спекулятивні угоди здійснюються посередниками (брокерами і дилерами), а хеджування - власниками (продавцями і
покупцями) реального товару.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, хеджування - це тип доповнення зазвичай комерційної діяльності
промислових і торговельних фірм операціями на ф'ючерсній біржі,
зумовленими потребами виробництва і торгівлі. Конкретна мета, ступінь і
форми такого доповнення залежать від багатьох чинників. За технікою
здійснення oneрацій хеджування їх поділяють на два типи: хеджування
продажем (коротке), хеджування купівлею (довге).
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Ф'ючерсна біржова торгівля - один з найбільш динамічних секторів
капіталістичного господарства, що розвивається. Особливо швидкими темпами
вона розвивалася в післявоєнний період, то позначилося на збільшенні кількості
біржових товарів, виникненні нових ф'ючерсних бірж.
Ф’ючерсна біржа — це своєрідний ринок фіктивного товарного капіталу,
де покупців та продавців цікавлять не товари, а можливість отримати позитивну
різницю вартості цінних паперів через певний термін.
Фьючерский контракт - це погоджена угода між продавцем і покупцем
про постачання певного товару в погоджений термін упродовж певного часу.
Протягом терміну дії контракту його ціна залежить від кон'юнктури на
певний товар. Покупці виграють при підвищенні цін, оскільки вони можуть
отримати товар за нижчою ціною. Продавці виграють від зниження цін,
оскільки вони уклали контракт за вищою ціною.
Хеджування з допомогою ф'ючерсних контрактів має свої переваги:
У процесі хеджування відбувається істотне зниження цінового
ризику
торгівлі товарами та цінними паперами. Хеджування підвищує стабільність
фінансової сторони бізнесу, зменшує коливання прибутків, що виникають у
результаті зміни цін на сировину, курсів валют та інших чинників.
Хеджування не перетинається із звичайними операціями і дозволяє

забезпечити постійний захист ціни без необхідності змінювати політику запасів.
Хеджування забезпечує гнучкість у плануванні, що підвищує
ефективність управління надлишком запасів або їх дефіцитом.
Хеджування полегшує фінансування операцій через систему
кредитних позичок банками, що створює довіру до кредитів, погашених
ф'ючерсними контрактами.
Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:
 фіктивний характер угод, при якому купівля-продаж відбувається, але
обмін товарів практично цілком відсутній. Метою угод є не витребувана, а
мінова вартість товару;
 переважно непрямий зв'язок з ринком реального товару через
хеджування, а не через постачання товару;
 повна уніфікація витребуваної вартості товару, представником якого
потенційно служить біржовий контракт, що безпосередньо прирівняний до
грошей і може обмінюватися на них у будь-який момент. У разі постачання за
ф'ючерсним контрактом продавець має право поставити товар будь-якої якості і
погодити в межах, установлених правилами біржі;
 повна уніфікація умов щодо кількості дозволеного до постачання товару,
місця і термінів постачання;
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
1. Історія виникнення світових ф’ючерсих бірж.
2. Організація ф'ючерсної торгівлі.
3. Ф’ючерсний контракт
4. Основні ознаки біржової ф'ючерсної торгівлі вплив на неї
5. Хеджування ф’ючерсних угод.
6. Спекуляція на біржових торгах
7. Вплив ф’ючерсних бірж на ціноутворення.
8. Фінансові розрахунки
ТЕМА № 12. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЮ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1.
Правовий зміст контролю на фінансовому ринку
2.
Види фінансового контролю.

3.
Методи фінансового контролю.
4.
Органи що здійснюють контроль на фінансовому ринку
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Зрозуміти сутність, зміст і завдання контролю на фінансовому ринку та
призначення фінансової дисципліни; визначити види та методи фінансового
контролю, охарактеризувати завдання та функції органів державного
фінансового контролю, визначити порядок їх взаємодії, проаналізувати
сутність відповідальністі за порушення фінансового законодавства.
ВСТУП
Одним iз елементiв правової держави, основнi засади побудови якої
закладенi в Конституцiї України, виступає державний контроль, складовою
частиною якого є фiнансовий контроль.
Якісні перетворення, які відбуваються в Україні, потребують значних
фінансових ресурсів, що забезпечать повне і своєчасне виконання завдань і
функцій держави. Повнота та своєчасність надходження грошових коштів у
державні фонди, дотримання діючого законодавства під час їх розподілу та
використання залежать від організації і здійснення фінансового контролю.
В Україні, як суверенній державі, вже сформувалась система органів,
що здійснюють фінансовий контроль. Його, поряд з виконанням основних
завдань і функцій, проводять державні органи загальної компетенції, а також
спеціальні органи, створені з цією метою. На сьогодні потребує
вдосконалення законодавство, що визначає правовий статус фінансовоконтрольних органів. Неоднозначне визначення їх завдань та функцій,
нечіткість закріплення повноважень сприяє неналежному здійсненню
фінансового контролю. Зараз існує проблема вдосконалення державного
фінансового контролю, яка вимагає комплексного підходу. Необхідно
вдосконалювати форми і методи його здійснення, шукати шляхи підвищення
ефективності. Важливу роль у забезпеченні дієвості і ефективності
фінансового контролю відіграватиме координація і взаємодія між
контролюючими органами, бо всі вони мають спільну мету – захист та
охорону інтересів держави.
І. ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КОНТРОЛЮ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Фінансовий контроль – це регламентована правовими нормами
діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
інших публічних органів з перевірки своєчасності й точності планування,

обґрунтованості й повноти надходження коштів у відповідні фонди,
правильності та ефективності їх використання.
Фінансовий контроль спрямований на дотримання законності,
фінансової дисципліни, запобігання фінансовим правопорушенням
під час мобілізації, розподілу та використання централізованих і
децентралізованих фондів коштів для виконання завдань і функцій
держави
й
ефективного
соціально-економічного
розвитку
всіх
суб'єктів фінансових відносин.
Об'єктом фінансового контролю
є фінансова діяльність
підприємницьких структур, бюджетних установ і організацій, фінансово-кредитних інститутів тощо.
Загальна мета фінансового контролю — створення ефективного
фінансового механізму, а безпосередня мета — забезпечення ефективності
фінансової діяльності держави. Об’єктом фінансового контролю є грошові
процеси, що відбуваються під час формування, розподілу та використання
державних фондів грошових коштів.
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стану завданому в галузі фінансової діяльності держави.
Предметом фінансового контролю є бухгалтерські звіти, баланси,
кошториси тощо.
Принципи фінансового контролю зафіксовано в Лімській декларації
керівних
принципів
контролю,
прийнятій
IX
конгресом
Міжнародної організації вищих контрольних органів у 1977 р. Це, зокрема,
такі принципи:
1) незалежність фінансового контролю як невід'ємного атрибуту
демократії та обов'язкового елемента управління фінансовими ресурсами;
2) законодавче закріплення незалежності органів фінансового
контролю;

3) визначення необхідності здійснення попереднього контролю та
контролю за фактичними результатами;
4) наявність внутрішнього та зовнішнього контролю як обов'язкової
умови існування фінансового контролю;
5) гласність і відкритість органів контролю з обов'язковою вимогою
дотримання комерційної чи іншої таємниці, що захищається законом.
На основі Лімської декларації в 2002 р. прийнято Декларацію про
загальні принципи діяльності вищих органів фінансового контролю
держав - учасниць СНД. Серед принципів фінансового контролю названо ще
такі: законність, незалежність, компетентність, оперативність,
доказовість, гласність, дотримання професійної етики, об'єктивність.
Фінансовий контроль покликаний забезпечувати законність і
фінансову дисципліну.
Фінансова дисципліна – сукупність вимог, встановлених
законодавством щодо функціонування фінансового механізму держави і
обов'язок дотримуватися їх всіма учасниками фінансових правовідносин.
Таким чином, державний фінансовий контроль — це діяльність органів
державної влади, спрямована на забезпечення законності, фінансової
дисципліни й раціональності в ході мобілізації, розподілу та використання
коштів централізованих і децентралізованих грошових фондів держави з
метою створення ефективного фінансового механізму.
Зміст державного фінансового контролю становлять такі операції:
−
перевірки виконання фінансових зобов’язань перед державою та
органами місцевого самоврядування з боку фізичних та юридичних осіб;
−
перевірки й ревізії цільового використання коштів, виділених з
бюджетів;
−
перевірки дотримання правил ведення фінансових операцій і
розрахунків, а також зберігання грошових коштів;
−
виявлення внутрішніх резервів виробництва — можливостей
підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії грошових і
матеріальних ресурсів;
−
попередження та усунення виявлених порушень фінансової
дисципліни. Фінансова дисципліна виражає обов’язковий для всіх
юридичних і фізичних осіб порядок ведення фінансового господарства,
дотримання встановлених норм і правил, виконання фінансових зобов’язань.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р № 158 р схвалено Концепцію
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю.

Завдання фінансового контролю –
1) забезпечити своєчасне, найбільш ефективне, повне збирання грошових
коштів, сприяти їх збільшенню, пошук нових джерел доходів;
2) перевірка фінансових планів підприємств, установ і організацій, планів

виробництва, планів по собівартості, прибутку, платежах у бюджет тощо з метою
раціонального використання коштів;
3) забезпечення виконання і додержання законів і фінансової дисципліни
всіма державними, громадськими організаціями, посадовими особами і
громадянами;
4) попередження та усунення порушень фінансової дисципліни.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, фінансовий контроль - це діяльність державних органів
і недержавних організацій по забезпеченню законності, фінансової
дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі, перерозподілі та
використанні грошових коштів та зв' язаних з цим матеріальних цінностей.
ІІ. ВИДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Фінансовий контроль можна класифікувати за різними критеріями.
Залежно від характеру відносин і суб'єктів контролю:
• внутрішній - самоконтроль, який здійснюється органа
підприємствами, установами як за власною фінансовою діяльністю, так і за
фінансовою діяльністю підрозділів, що входять до їх складу; є складовою
управління організацією і тому проводиться на її розсуд на основі рішень цієї
організації (наприклад, внутрішній аудит);
• зовнішній - здійснюється іншими органами, уповноваженими на
проведення компетентних дій із перевірки стану дотримання фінансової
дисципліни учасниками фінансових відносин.
За часом проведення:
• попередній (первинний) - здійснюється на етапі складання, розгляду та
прийняття рішень із фінансових питань, зокрема й на стадії розробки та
прийняття законів і актів органів місцевої влади у сфері фінансової
діяльності (затвердження бюджетів, фінансових планів і кошторисів доходів
та витрат тощо). Має на меті перевірити обгрунтованість розрахунків і
віднайти шляхи ефективного використання коштів і матеріальних цінностей.
Здійснюється на основі глибокого аналізу та розрахунків фінансових
результатів, що сприяє забезпеченню об'єктивної оцінки доцільності
прийняття чи неприйняття певних рішень у сфері фінансової діяльності
(наприклад, парламентські слухання з питань бюджетної політики у ВРУ);
• поточний — здійснюється безпосередньо під час фінансовогосподарських операцій із метою раціонального використання фі- нансових
ресурсів; охоплює короткі проміжки часу, має систематичний характер і
справляє найбільший уплив на процес формування та використання
фінансових ресурсів;

• наступний - характеризується поглибленим вивченням фінансової діяльності за попередній період, дає змогу виявити вади
попереднього та поточного контролів. Він здійснюється під час
розгляду бухгалтерської та статистичної звітності, після виконання
фінансових операцій за певні минулі проміжки часу на основі вивчення даних обліку й звітності, планової нормативної документації.
Контролю
підлягають
фактичні
справи,
наявні
кошти
та
матеріальні цінності. Цей вид фактичного контролю допомагає
масштабно оцінити позитивні та негативні моменти фінансової
діяльності підприємств, установ, галузей економіки загалом; дає
змогу об'єктивно відобразити причини порушень і недоліків, ужити заходів для їх усунення.
За формами проведення:
• ініціативний- на підставі рішень суб'єктів господарювання як
власними силами, так і за участі сторонніх організацій (аудиторських) із метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання фінансової дисципліни й оптимізації руху фінансових потоків, економії ресурсів, мінімізації оподаткування тощо;
• обов'язковий - здійснюється переважно за участю органів
державної чи місцевої влади, хоча інколи можлива участь недержавних фінансових контролерів. Підставою для його проведення є
рішення компетентних державних органів для з'ясування дотримання законності, встановлення істини під час судового слідства
тощо.
Залежно від суб'єктів контролю:
• державний (здійснює, наприклад, Рахункова палата) - призначений для виконання складних і різноманітних завдань у різних
напрямах господарювання на різних рівнях управління;
• відомчий - передбачає контроль міністерств та інших органів
державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств,
установ, організацій. Такий контроль здійснюють самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи (групи, відділи, управління)
міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівникам
цих органів (наприклад, органи державної контрольно-ревізійної
служби, Державний митний комітет України). Основні завдання
відомчого фінансового контролю: контроль за виконанням державних завдань; контроль за економним витрачанням матеріальних і
фінансових ресурсів; контроль за збереженням об'єктів державної
та комунальної власності; контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку; боротьба з марнотратством тощо;

• внутрішньогосподарський - здійснює бухгалтерія, фінансові
відділи, служби фінансового менеджменту та внутрішнього аудиту, відділи планування тощо;
• аудиторський (недержавний) - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинної документації, іншої інформації відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від
22 квітня 1993 р. Аудиторський фінансовий контроль може бути
ініціативним чи обов'язковим;
•
фінансовий
контроль
органів
місцевого
самоврядування
здійснюють місцеві органи представницької та виконавчої влади
через відповідні комісії місцевих рад і місцеві фінансові органи.
Об'єктом фінансового контролю є місцеві бюджети, місцеві фонди
коштів, господарсько-фінансова діяльність підприємств і організацій комунальної власності.
За сферою фінансової діяльності чи за об'єктом фінансового
контролю:
- бюджетний;
- податковий;
- валютний;
- банківський;
- кредитний;
- страховий;
- інвестиційний;
- митний
- тощо.
Залежно від місця здійснення:
- контроль на місцях;
- дистанційний (безвиїзний).
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Класифікація державного фінансового контролю за видами має важливе
значення для визначення повноважень його суб’єктів і попередження зайвого
дублювання в їх діяльності. Незважаючи на численні наукові дослідження
єдиної, однозначної класифікації фінансового контролю за видами нині немає.
За формами фінансовий контроль поділяється на попередній (який
проводиться до вчинення фінансових операцій), поточний (проводиться під час
їх вчинення), наступний (здійснюється після їх вчинення). В основну даної
класифікації покладено час здійснення контрольних дій.

За формою проведення фінансовий контроль може бути ініціативним
(проводиться за ініціативою підконтрольних об’єктів), обов’язковим
(здійснюється у випадку, якщо його проведення передбачено нормативними
актами).
Залежно
від
суб'єктів
контролю
виокремлюють
державний,
внутрішньогосподарський, відомчий, аудиторський контроль, контроль
фінансово-кредитних установ та громадський контроль.
ІІІ. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
До методів фінансового контролю належать конкретні способи
(прийоми), що застосовуються при здійсненні контрольних функцій. Методи
фінансового контролю: ревізія та перевірка (це основні методи), аналіз,
обстеження, інспекція, нагляд, спостереження,інвентаризація.
Аналіз фінансового стану - вивчення періодичної або річної
фінансово-бухгалтерської звітності.
Обстеження (тематична перевірка) — перевірка фінансового
стану підконтрольного об'єкта для з'ясування його фінансових
можливостей, майнового стану; проводиться за низкою питань або
за визначеною темою через ознайомлення на місці з певними ділянками господарської чи фінансової діяльності. Характерним для
обстеження є використання таких прийомів, як: анкетування, опитування, зіставлення фактичного стану справ із нормативним, тобто перевіряють стан дотримання нормативів, інструкцій, лімітів,
установлених законодавством. Обстеження є одним із методів попереднього контролю.
Нагляд - здійснюється органами контролю стосовно суб'єктів,
які отримали від цього органу дозвіл або ліцензію на здійснення певних видів діяльності (наприклад, банківський і валютний нагляд).
Спостереження - постійний контроль з боку кредитних установ за цільовим витрачанням кредитних ресурсів, який передбачає
загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності об'єкта
контролю.
Інспекція - перевірка стану фінансів підприємств на місцях,
яку періодично здійснюють державні органи для ознайомлення із
загальним станом справ на місцях і надання оперативної практичної допомоги.
Інвентаризація - система контрольних дій, під час яких перевіряється наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і стан розрахунків, їх відповідність даним бухгалтерського обліку станом на певну дату. Основною метою проведення

інвентаризації є забезпечення збереження матеріальних цінностей
і раціонального використання їх у господарській діяльності.
Ревізія - метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку та
звітності. Це спосіб документального виявлення недостач, розтрат,
привласнень і крадіжок матеріальних цінностей та коштів. Ревізія системна діяльність спеціальних органів фінансового контролю з
дослідження звітної документації, правильності ведення обліку та
звіту. Здійснюється з метою запобігання фінансовим зловживанням.
Ревізії поділяються на: планові та позапланові; фактичні та документальні;
фронтальні та вибіркові (часткові); комплексні та тематичні.

Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних
установах, яка передбачена у плані роботи органу державної контрольноревізійної служби і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної
особи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого
проводиться така планова виїзна ревізія.
Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками
фінансово-господарської
діяльності
підконтрольних установ за
письмовим рішенням
керівника
відповідного органу державної
контрольно-ревізійної служби не частіше одного разу на календарний рік.
Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ
надається лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня
проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із
зазначенням дати початку та закінчення її проведення.
Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не
передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревізійної служби
і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:
2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку
скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу
державної контрольно-ревізійної служби під час проведення планової
чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне
або часткове скасування результатів відповідної ревізії;
3) у разі виникнення потреби
у
перевірці
відомостей,
отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною
установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх
документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу
державної контрольно-ревізійної служби протягом десяти робочих
днів з дня отримання запиту;
4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;

5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у
підконтрольних
установах
від Кабінету Міністрів України, органів
прокуратури,
державної податкової служби, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що
свідчать про порушення підконтрольними установами законів України,
перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів
державної контрольно-ревізійної служби;
6) у разі, коли вищестоящий орган державної контрольно-ревізійної
служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого
органу державної контрольно-ревізійної служби здійснив перевірку актів
ревізії, складених нижчестоящим органом державної контрольно-ревізійної
служби, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова
виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом
державної
контрольно-ревізійної служби лише у тому разі, коли стосовно посадових
або службових осіб нижчестоящого органу державної контрольноревізійної служби, які проводили планову або позапланову виїзну
ревізію
зазначеної
підконтрольної установи, розпочато службове
розслідування або порушено кримінальну справу.
Позапланова
виїзна
ревізія може здійснюватися лише за
наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися
частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності
незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до
підконтрольних
установ,
проводяться
органами
державної
контрольно-ревізійної
служби за рішенням суду, винесеним на
підставі
подання
прокурора
або
слідчого для забезпечення
розслідування кримінальної справи.
Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та
бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах
банків, інших фінансово-кредитних установах можуть прийматися лише
судом.
Тривалість
планової
виїзної ревізії не повинна перевищувати
30 робочих днів.
Тривалість позапланової
виїзної
ревізії
не
повинна
перевищувати 15 робочих днів.
Подовження термінів
проведення планової або позапланової
виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не

перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5
робочих днів для позапланової виїзної ревізії
Зустрічні
звірки,
які
проводяться
органами державної
контрольно-ревізійної
служби,
не є контрольними заходами і
проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі
направлення,
виписаного
керівником органу (підрозділу) державної
контрольно-ревізійної служби.
За наслідками ревізії складають акт ревізії - службовий двосторонній документ, який підтверджує факт проведення відповідної ревізії, відображає її результати за наслідками певних фінансово-господарських операцій або діяльністю підприємства загалом і є носієм
доказової інформації про виявлені та систематизовані за економічною однорідністю недоліки господарювання й порушення законів
та інших нормативно-правових актів. Підписують акт керівник ревізійної групи, керівник підприємства, бухгалтер.
Перевірка — обстеження та вивчення певних ділянок фінансовогосподарської діяльності підприємства, установи, організації чи
їх підрозділів. Перевірка передбачає окрему контрольну дію. Під
час перевірки відбувається зіставлення фактичних даних контролю
з даними, що відображені в первинній документації. Результати
перевірки оформлюються довідкою чи доповідною запискою.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
До методів фінансового контролю належать конкретні способи
(прийоми), що застосовуються при здійснення контрольних функцій.
Законодавчо передбачені такі методи здійснення фінансового контролю, як
ревізія, перевірка, обстеження, аналіз та інвентаризація.
ІV. ОРГАНИ ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
-

Фінансовий контроль здійснюється багатьма органами:
Верховною Радою України, яка безпосередньо і через свої органи вирішує
різноманітні питання фінансової діяльності. Вона здійснює фінансовий контроль
при прийнятті законів, затвердженні Державного бюджету України та внесенні
змін до нього; при виконанні бюджету, прийнятті рішення щодо звіту про його
виконання. Верховна Рада України заслуховує послання Президента України про
внутрішнє та зовнішнє становище України; розглядає Програми діяльності
Кабінету Міністрів України і контролює їх виконання; вирішує організаційні
питання фінансової діяльності держави. У межах своїх
повноважень Верховна Рада України може створювати тимчасові слідчі
комісії для розслідування справ, які становлять суспільний інтерес.

- Рахунковою палатою Верховної Ради України, яка створена для
здійснення найвищого фінансово-економічного контролю Верховною Радою
України діяльності органів виконавчої влади. Правовий статус цього органу
визначено у ст. 85 Конституції України, Законі України від 11.07.1996 р. "Про
Рахункову палату Верховної Ради України". Завдання Рахункової палати:
організація і здійснення фінансового контролю за виконанням Державного
бюджету, витрачанням коштів цільових фондів, за утворенням і погашенням боргу
України, за наданням позичок і кредитів іноземним державам та за використанням
одержаних коштів тощо.
- Президентом України через виконання своїх функцій безпосередньо та
через спеціально створені органи: Секретаріат Президента України та інші органи.
Наприклад, Президент України має право вето щодо прийнятих Верховною Радою
України законів із поверненням їх на повторний розгляд.
- Кабінетом Міністрів України як вищий орган виконавчої влади при
забезпеченні виконання фінансової функції держави. Він забезпечує керівництво
державними фінансами та паралельно здійснює загальний фінансовий контроль.
- місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
- Міністерством Фінансів України за виконанням державного бюджету і за
додержанням установами банківської системи правил касового виконання
державного бюджету по доходах; встановлює порядок ведення бухгалтерського
обліку і звітності про виконання бюджетів, форми обліку і звітності щодо касового
виконання бюджетів.
- Державною казначейською службою України через організацію
виконання Державного бюджету і контроль за його виконанням, а також контроль
за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів.
- Державною фіскальною службою через здійснення контролю за
додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
- Державною фінансова інспекція через здійснення державного контролю
за збереженням і використанням бюджетних коштів.
- Національний банк України через здійснення банківського
регулювання та нагляду, здійснення сертифікації аудиторів, що проводять
аудиторські перевірки банків, організацію та здійснення валютного контролю,
аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових і валютних відносин.
- Державна пробірна палата через контролю за випробуванням,
виробництвом, використанням, обігом, збереженням дорогоцінних металів та
каменів, виконанням операцій з цими цінностями.
- аудиторські фірми та фізичні особи, які здійснюють аудиторську
діяльність (так званий аудиторський фінансовий контроль). Аудит - перевірка
публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої
інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності

чинному законодавству та встановленим нормам.

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Система органів державного фінансового контролю в Україні вже склалася і
діє, вдосконалюючи свою внутрішню структуру та уточнюючи своє місце в
загальнодержавній системі контролю взагалі. Фінансовий контроль в Україні
здійснюється органами загальної компетенції (для яких здійснення фінансового
контролю не є основною діяльністю) та спеціальної компетенції (спеціально
створені для діяльності у сфері фінансового контролю). Одним із найбільш
важливих напрямів підвищення ефективності фінансового контролю в сучасних
умовах є координація і взаємодія між контролюючими суб’єктами.

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Контроль – є однією з основних функцій органів управління, яка
полягає в систематичній перевірці об’єктів контролю, виявленні відхилень,
що допущені у процесі виконання управлінських рішень та встановленні їх
причин.
Фінансовий контроль є складовою частиною державного контролю.
Фінансовий контроль – це цілеспрямована діяльність законодавчих і
виконавчих органів публічної влади та недержавних організацій, що
спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і
раціональності у процесі мобілізації, розподілу та використання коштів
централізованих і децентралізованих грошових фондів держави з метою
найефективнішого соціально-економічного розвитку усіх суб’єктів
правовідносин.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ:
1. Спеціальні органи державного фінансового контролю.
2.
Принципи організації роботи органів фінансового контролю
3.
Повноваження Верховної Ради України та її комітетів у галузі
фінансового контролю.
4.
Повноваження
фінансового контролю.

Міністерства

фінансів

України

в

галузі

5.
Повноваження Державної казначейської служби України в галузі
фінансового контролю.
6.
Рахункова палата, її основні повноваження в галузі фінансового
контролю.
7.

Класифікація та особливості проведення перевірок..

8.
Особливості проведення планових і позапланових ревізій та
перевірок.
9.

Аудиторський контроль.

