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Важливою причиною виникнення та обороту значної кількості фінансових інструментів 
є процес грошового заощадження. Цей процес є головним для впливу на увесь хід 
економічного відтворення. Прикладом реалізації процесу нагромадження, руху, розподілу та 
перерозподілу грошового капіталу в межах та за допомогою фінансового ринку є 
найрізноманітніші фінансові інструменти. 

У нинішніх умовах господарювання не буває певних стандартів вживання фінансових 
інструментів для регулювання національної економіки держави. Кожний уряд окремої країни 
вибирає свої специфічні методи і прийоми контролю за економікою виходячи з її потреб, які 
мають на неї вплив. 

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення 
(збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта державного сектору (суб'єкта 
господарювання) і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу суб'єкта 
господарювання у іншого суб'єкта державного сектору (суб'єкта господарювання).[2] 

Класифікацію фінансових інструментів можна доводити залежно від видів та сегментів 
фінансових ринків, на яких вони обертаються. Відрізняють такі фінансові інструменти: 

- інструменти ринку позичкових капіталів,  
- інструменти ринку цінних паперів,  
- інструменти валютного ринку, страхового, дорогоцінних металів та нерухомості. 
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на: (рис. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку 
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Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною  
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів 
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний  фінансовий інструмент, і 
витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента 
(комісійні,  обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо). 

У складі фінансових зобов'язань виділяють зобов'язання, призначені для перепродажу 
(що виникають внаслідок випуску фінансового інструменту з метою подальшого продажу 
для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди 
посередника), та інші фінансові зобов'язання. 

Фінансові інструменти за формулюванням є договорами і таким чином можуть бути 
класифіковані. Всі фінансові інструменти поділяються на дві великі групи - первинні 
фінансові інструменти та похідні. 

Первинні фінансові інструменти - це інструменти, які визначають купівлю (продаж) або 
поставку (отримання) певного фінансового активу, в результаті чого з’являються взаємні 
фінансові вимоги сторін угоди. Іншими словами, фінансові активи, що постають в результаті 
відповідного виконання цих договорів, зумовлені наперед. В якості таких активів можуть 
виступати грошові кошти, цінні папери, дебіторська заборгованість і пр. 

Похідний фінансовий інструмент - інструмент, що визначає можливість купівлі 
(продажу) права на придбання (поставку) базисного активу або на отримання (виплату) 
доходу, пов'язаного зі зміною певного характерного параметра цього базисного активу. 
Отже, на відміну від первинного фінансового інструменту похідний інструмент не має на 
увазі конкретної операції безпосередньо з базисним активом.[2] (рис. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні фінансові інструменти 
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різних деривативів. Крім того, різні види фінансових інструментів, що розглядаються у 
науковій літературі, зумовлені відсутністю єдиної позиції науковців відносно 
класифікаційних ознак. 

І насамкінець, фінансові інструменти являють собою ланку, що сполучає суспільні, 
політичні, державні інститути (надбудову), з одного боку, і сукупність економічних відносин 
та зв'язків у суспільстві (базис), - з другого. 
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