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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО
ФІНАНСОВОГО РИНКУ

У статті визначено суб’єктів міжнародного фінансового ринку, наведено відмінності світових
фінансових ринків від національних. Наведено функціональну структуру провідних фінансових
центрів та визначено фактори, наявність яких є передумовою для їх створення. Вказано взаємо-
зв’язок між становленням і розвитком міжнародних фінансових ринків і місць найбільшого нако-
пичення й обігу капіталу, що є найвищим ступенем глобалізації та інтернаціоналізації фінансово-
го середовища.
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впливу, валютні операції, фінансові послуги.

ВСТУП
Фінансовий ринок є життєво важливим для зростання, розвитку і стабільності ринкової еконо-

міки будь-якої країни. Ринки фінансових послуг підтримують корпоративні ініціативи, фінансу-
ють використання нових ідей і полегшують контроль фінансового ризику. Більше того, оскільки
дрібні інвестори з часом будуть розміщувати все більшу частку своїх грошей у взаємних фондах
та інших фондах колективного інвестування, ринки фінансових послуг паперів стають істотно
важливими для персонального добробуту і пенсійного планування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Структура будь-якого ринку, не будучи тотожною його видам, є однаковою для всіх ринків і

представлена суб’єктами, об’єктами і відносинами. Разом із цим через особливе значення об’єкта
ринку розуміння його структури більшістю науковців відбувається без урахування інших еле-
ментів. Потрібно також врахувати, що структура такого ринку, як фінансовий, має залежати пере-
дусім від змісту поняття цього ринку. Єдина точка зору щодо структуризації фінансового ринку
сьогодні відсутня, що актуалізує систематизацію й концептуалізацію теоретичних досліджень щодо
функціонування міжнародного фінансового ринку, а також зумовлює необхідність визначення його
структури в сучасних умовах. Отже, метою статті є визначення структури сучасного міжнародно-
го фінансового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Суб’єктами міжнародного фінансового ринку є міжнародні фінансові установи, та інститути,

які забезпечують ефективне функціонування міжнародного фінансового ринку, об’єднують роз-
різнених суб’єктів національних фінансових ринків та опосередковують їх взаємодію.

Темі становлення й розвитку міжнародного фінансового ринку, його інституцій та інструментів
присвячено велику кількість наукових праць таких дослідників як Коваленко Ю.М. [1], Демків-
ський А.В. [2] Маслова С.О. [3], у яких підходи до розуміння визначення сутності і структури
фінансового ринку є не просто різним, а іноді діаметральним.

Здебільшого в основі категорії «міжнародний фінансовий ринок» лежать поняття «фінансові
активи», «фінансові інструменти», «фінансові інститути», «фінансові посередники». Саме з цих
принципово важливих понять почнемо характеристику структури міжнародного фінансового ринку.
Ще одним поняттям, що входить до структури фінансового ринку є фінансові посередники [1].

Структуру світового фінансового ринку можна розглядати з різних поглядів. Функціональну
та сегментарну структуру світового фінансового ринку зображено на рис. 1.

Світові фінансові ринки виникли на базі відповідних національних ринків, тісно взаємодіють
з ними та мають низку специфічних відмінностей.

Відмінності світових фінансових ринків від національних:
1) величезні масштаби (щоденні операції на світових фінансових ринках в рази перебільшу-

ють операції світової торгівлі товарами);
2) відсутність географічних кордонів;
3) цілодобове проведення операцій;
4) використання валют провідних країн, а також ЕКЮ (1979-1998 рр.), ЄВРО з 1999 р., частко-

во СПЗ;
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Рис. 1. Функціональна структура міжнародного фінансового ринку [2]

5) учасниками є переважно першокласні банки, корпорації, фінансово-кредитні інститути з
високим рейтингом;

6) доступ на ці ринки відкритий у першу чергу першокласним позичальникам чи під солідні
гарантії;

7) диверсифікація сегментів ринку та інструментів операцій за умов революції у сфері фінан-
сових послуг;

8) специфічні — міжнародні — процентні ставки;
9) стандартизація та високий ступінь інформаційних технологій безпаперових операцій.
Найбільш активно переливання фінансових ресурсів здійснюється у світових фінансових цен-

трах, осередках організацій (банків, бірж, фінансових і страхових компаній тощо), які або нада-
ють фінансові послуги, або самі потребують їх, причому тут пропонуються глобальні послуги й
можуть укладатися глобальні фінансові угоди [3].

Для створення міжнародних фінансових центрів потрібна наявність трьох суттєвих факторів:
1) створення відносного надлишку капіталу в окремих пунктах світового господарства;
2) виникнення світових грошей, які спроможні за своїм правовим статусом забезпечити вільний

рух капіталу;
3) достатньо високий ступінь організації транснаціональних та міжнаціональних кредитно-

фінансових інституцій.
До світових фінансових центів належать: Нью-Йорк і Чикаго — в Америці, Лондон, Франкфурт,

Париж, Цюріх, Женева, Люксембург — у Європі, Токіо, Сінгапур, Гонконг, Бахрейн — в Азії.
У світові фінансові центри перетворились деякі офшорні центри, насамперед у басейні Ка-

рибського моря — Панама, Бермудські, Багамські, Кайманові, Антильські та інші острови.
Близько 50% міжнародних валютних операцій здійснюються на трьох міжнародних ринках:

Лондонському, Нью-Йоркському, Токійському, що робить їх найважливішими та найбільшими
фінансовими центрами світу. Функціональна структура провідних фінансових центрів наведена
на рис. 2-4.

До складу Лондонського міжнародного фінансового центру входять: банки (Банк Англії, депо-
зитні банки, облікові будинки, іноземні банки, Національний ощадний банк); страхові компанії і
пенсійні фонди; будівельні кооперативи; довірчі пайові фонди; фондова біржа; ринок грошей;
інвестиційні установи [4].
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Сьогодні на частку Лондонського міжнародного фінансового центру припадає 70% світової
торгівлі міжнародними облігаціями, 31% обороту світового валютного ринку (це більше, ніж у
Нью-Йорку, Токіо та Франкфурта, разом узятих), 56% світової торгівлі акціями іноземних ком-
паній, 20% ринку міжнародного банківського кредитування, 23% ринку морського і авіаційного
страхування і близько 90% світової торгівлі основними металами, за всіма цими параметрами
Лондон посідає перше місце.

До переваг Лондонського міжнародного фінансового центру належать:
1) надає різноманітні послуги, необхідні для успішного здійснення угод, чи то на фондових

біржах, чи то на сировинних ринках;
2) славиться висококваліфікованими фахівцями;
3) міжнародний фінансовий центр існує вже не одне сторіччя [4].
До складу Нью-Йоркського міжнародного фінансового центру входять: Нью-Йоркський феде-

ральний резервний банк; фондова біржа; грошовий ринок та ринок євровалют; системи міжна-
родних пільгових зон; ринок кредитів; ринок інвестицій; Американська фондова біржа [3].

Нью-Йоркський грошовий ринок є найбільшим у світі. Обсяг його торгівлі у 2000 році склав
65 млрд. дол., а приріст становив 46%. Більше 60% всіх міжнародних операцій проводиться в
доларах США. Нью-Йорк є фінансовим центром, на якому домінує іноземний капітал, який є

Первинний
ринок:

 цінні папери, випущені урядом та фірмами Об’єднаного Королівства;
 єврооблігації, випущені іноземними позичальниками

Вторинний
ринок:

 внутрішні акції;
 зареєстровані на Міжнародній фондовій біржі цінні папери компаній;
 незареєстровані цінні папери;
 першокласні цінні папери (державні облігації, що випускаються Банком
Англії);
 цінні папери фірм з фіксованими процентними ставками;
 опціони;
 іноземні акції

РИНОК КОРОТКОСТРОКОВОГО ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ

Грошовий ринок Паралельний грошовий ринок Валютний ринок

РИНОК ДОВГОСТРОКОВОГО ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ

 міжбанківський ринок;
 стерлінгові депозитні сертифікати;
 доларові депозитні сертифікати;
 цінні папери місцевої влади;
 цінні папери фінансових компаній;
 міжфірмові цінні папери;
 короткострокові комерційні євровекселі;
 стерлінгові короткострокові векселі

 операції спот;
 операції на строк;
 ф’ючерси;
 опціони;
 арбітражні опера-
ції

Рис. 2. Структура Лондонського міжнародного фінансового центру [4]

Щербань О.Д. Визначення структури сучасного міжнародного фінансового ринку



67
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №2

РИНОК
ДОВГОСТРОКОВОГО

ПОЗИЧКОВОГО
КАПІТАЛУ

1. Акції.
2. Облігації:
 іпотечний ринок (вторинний ринок закладних);
 ринок державних облігацій (цінних казначейських паперів);
 ринок промислових облігацій;
 позики цільовим підприємствам;
 ринок закордонних облігацій (доларові облігації, випущені
іноземцями в Нью-Йорку)

РИНОК
КОРОТКОСТРОКОВОГО

ПОЗИЧКОВОГО
КАПІТАЛУ

 казначейські векселі;
 цінні папери федеральних агенцій США;
 вкладні сертифікати, що передаються;
 федеральні резервні фонди й угоди про купівлю цінних паперів з
наступним викупом за обумовленою ціною;
 банківські акцепти (акцептовані банком векселі);
 комерційні короткострокові векселі;
 позики дилерам та брокерам

ВАЛЮТНИЙ
РИНОК

 валютна інтервенція на національний валютний ринок;
 валютні свопи з іншими центральними банками;
 операції з міжнародними організаціями

Рис. 3. Структура Нью-Йоркського міжнародного фінансового центру [4]

основним першоджерелом євродоларів. Офшорний та євровалютний ринки США займають третє
місце у світі.

Нью-Йоркська фондова біржа займає дуже важливе місце у складі Нью-Йоркського фінансо-
вого центру. Це найбільший у світі вторинний ринок цінних паперів.

Існування Нью-Йоркської системи міжнародних банківських зон з пільговим режимом зроби-
ло цей центр привабливим для іноземних учасників, звільняючи їх від резервних вимог та обме-
жуючи процентні ставки. Їх основне завдання полягає в збереженні термінових депозитів. Частка
Нью-Йорка складає 46% загальної кількості «зон» і 77% всіх активів зон у США.

На сучасному етапі розвитку фінансової системи відбувається широке впровадження новітніх
технологій та вдосконалення старих. У Нью-Йорку значно зростає обіг електронної біржі NASDAQ,
яка у найближчому майбутньому планує включити до свого лістингу акції Hewlett Packard, ATC,
Charles Schwab, Pfiser, що вже давно входять до лістингу NYSE.

В ході свого існування Японія пройшла основні етапи соціально — економічного розвитку.
Ринок цінних паперів і валют у Японії зростав одночасно з економікою країни. На сьогоднішній
день фондовий ринок Японії займає 2-е місце після фондового ринку США — відносно і приват-
них, і боргових цінних паперів. Найбільшим ринком у Японії є Токійська фондова біржа, на котру
припадає приблизно 80% обороту по акціях.

Фактично лише по закінченню Другої світової війни в Японії склалися умови для створення
вільного фондового ринку. Сьогодні найбільшою біржовою організацією є Токійська фондова
біржа. За останній час, усе більший інтерес до використання Токійської біржі виявляють іноземні
компанії. Серед них такі всесвітньо відомі американські фірми, як «Тексас інструментс», «Хью-
летт-Паккард», «Моторола», Дойче Банк із ФРН [5].

Об’єктивною основою розвитку світових фінансових ринків є закономірності кругообігу функ-
ціонуючого капіталу. У деяких місцях виникає надмірна пропозиція тимчасово вільних капіталів,
в інших постійно виникає попит на них. Бездіяльність капіталу суперечить його природі та зако-
нам ринкової економіки. Світові фінансові ринки вирішують цю суперечність на рівні всесвітньо-
го господарства.
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РИНОК
ДОВГОСТРОКОВОГО

ПОЗИЧКОВОГО
КАПІТАЛУ

 акції;
 процентні державні облігації (довгострокові, середньострокові);
 дисконтні державні ноти й векселі;
 облігації муніципалітетів;
 енергетичні цінні папери, гарантовані державою;
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Рис. 4. Структура Токійського міжнародного фінансового центру [4]

ВИСНОВКИ
Таким чином становлення і розвиток міжнародних фінансових центрів, як осередків органі-

зацій, що надають фінансові послуги, і місць найбільшого накопичення та обігу капіталу є найви-
щим ступенем глобалізації та інтернаціоналізації фінансового середовища. Тут пропонуються
глобальні послуги і укладаються глобальні фінансові угоди. Основними ознаками міжнародних
фінансових центрів є, насамперед, стійка фінансова система, розгалужена система фінансових
інститутів, відповідна правова економічна база та велика кількість людського капіталу.
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