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Никитенко О.К. Елементи та структура 
українського фінансового ринку. 

У статті проведено аналіз складових частин 
фінансового ринку та розглянуто різні підходи до 
визначення сегментів фінансового ринку. 
Наведено статистичні дані щодо розвитку 
кожного сегменту у складі українського 
фінансового ринку. Запропоновано схему 
взаємодії між його елементами, де сегмент 
деривативів виділено як окремий елемент, але у 
складі ринків, що утворюють повну структуру 
фінансового ринку. 
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украинского финансового рынка. Предложена 
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полную структуру финансового рынка 
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ормування фінансового ринку як еконо-
мічне явище, пов’язано з об’єктивним 
процесом розвитку суспільства в умовах 
глобалізації світової економіки. Фінансо-

вий ринок є найважливішим інститутом економі-
ки. Всебічне дослідження взаємодії його сегментів 
є важливим науковим завданням, адже, внутріш-
ній валютний, фондовий, грошовий та товарний 
ринки є індикаторами розвитку всієї української 
економіки. Останніми роками все більше уваги 
приділяється дослідженню сегментів фінансового 
ринку. Актуальним це питання виглядає з позицій 
дослідження кризових явищ, що протікають по 
всьому світу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Проблематика функціонування фінансових 
ринків у вітчизняній та зарубіжній економічній 
літературі розглянута такими вченими, як: 
О.Д. Василик [1], Я. Комаринський [2], 
К.Р. Маконнелл [3], Л.М. Павлова [4], 
В.М. Федосов [5], Г. Хаббард [6] та ін. Разом з 
тим, ознайомлення з науковими публікаціями у 
цій галузі дозволяє окреслити ряд питань і 
проблем, що потребують додаткового вивчення і 
вирішення. Зокрема, в проведених раніше 
наукових дослідженнях недостатньо уваги 
приділено аналізу структури українського 
фінансового ринку та взаємодії його елементів. 

Метою роботи є визначення структури 
українського фінансового ринку та взаємодії його 
елементів. 
Основний матеріал 

У процесі обігу фінансових активів формуєть-
ся капітал у грошовій формі, який складає фінан-
совий ринок. Для розуміння сутності фінансового 
ринку необхідно проаналізувати визначення цього 
поняття та його структуру. 

Так, О.Д. Василик вважає, що: «фінансовий 
ринок – це механізм перерозподілу фінансових 
ресурсів між окремими суб’єктами підприємниць-
кої діяльності, державою і населенням, між 
учасниками бюджетного процесу, деякими 
міжнародними фінансовими інституціями» [1]. 

Л.М. Павлова розглядає фінансовий ринок як 
ринок капіталів і дає наступне визначення: 
«фінансовий ринок – це механізм управління 
потоками грошових ресурсів, платіжних засобів, 
що приносять прибуток і об’єднують емітентів та 
інвесторів» [4]. 

Я. Комаринський та І. Яремчик характеризу-
ють фінансовий ринок як ринок позичкових 
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капіталів, а також визначають його як систему 
економічних відносин, які забезпечують [2]:  
 акумуляцію вільних грошових коштів; 
 перетворення коштів в позичковий капітал; 
 перерозподіл капіталу між учасниками процесу 

відтворення.  
Фінансовий ринок також розглядається як 

організована (біржова) або неформальна (позабір-
жова) система торгівлі фінансовими інструмента-
ми. Фінансовий ринок призначено для встанов-
лення безпосередніх контактів між покупцями та 
продавцями фінансових ресурсів [7]. На такому 
ринку відбувається обмін грошима, надання 
кредитів та залучення депозитів, а також мобілі-
зація капіталу. Головну роль відіграють фінансові 
інститути, що направляють потоки грошових 
коштів від власників до позичальників. Товаром 
виступають гроші та цінні папери. 

Г.М. Бєлоглазова розглядає фінансовий ринок 
з позиції поділу його на внутрішні та зовнішні 
ринки і визначає як сукупність національних і 
міжнародних фінансових ринків, що забезпечують 
акумулювання та перерозподіл фінансових ресур-
сів через систему банківських та інших фінансово-
кредитних установ для забезпечення процесу 
відтворення у світовому масштабі [8]. При цьому 
наголошується, що сучасний світовий фінансовий 
ринок являє собою непросту механічну суму 
національних і міжнародних ринків, а їх сукуп-
ність, розглянуту з урахуванням всієї системи 
складних прямих і зворотних господарських 
зв’язків, що існують між ними. Фінансовий ринок 
як систему з прямими та зворотними зв’язками 
між суб’єктами в загальному виді розглядає також 
Р.С. Квасницька [9]. 

Технологічний розвиток, зокрема, розвиток 
систем телекомунікації, дозволив сформувати 
єдину світову фінансову мережу, провідними 
фінансовими центрами якої є [10]: 
 в Європі: Лондон, Париж, Цюріх, Франкфурт-

на-Майні тощо; 
 в Північній Америці: Нью-Йорк, Лос-

Анджелес, Чикаго тощо; 
 в Азії: Токіо, Сінгапур, Гонконг, Шанхай, 

Дубаї тощо. 
 в Австралії, Африці та Південній Америці: 

Сідней, Йоганнесбург, Сан-Паулу тощо. 
Така глобалізація дозволяє суб’єктам прово-

дити свою інвестиційну діяльність не тільки на 
внутрішньому, але й на зовнішньому ринках. 
Світовий фінансовий ринок визначається як 
механізм акумулювання та перерозподілу на 
конкурентній основі фінансових ресурсів між 
країнами, регіонами, галузями і господарюючими 
суб’єктами [8]. В цьому визначенні наголошено на 
тому, що навіть окремі галузі можуть виступати в 
якості конкуруючих сторін. 

Г.М. Бєлоглазова в роботі [8] зазначає, що 
світовий фінансовий ринок забезпечує: 
 механізм міжкраїнного переміщення ресурсів; 

 взаємодію покупців та продавців фінансових 
ресурсів, що дозволяє виявити ціни фінансових 
активів та, відповідно, дохідність операцій в 
різних валютах; 

 залучення додаткових інвесторів, надаючи 
можливість перепродажу наявних фінансових 
активів, що збільшує ліквідність ринку; 

 зниження витрат обігу, властивих процесу 
фінансування, за рахунок розширення інвести-
ційних можливостей; 

 прискорення процесу транснаціоналізації не 
тільки промислового, але й фінансового 
капіталу; 

 можливість для своїх учасників міжнародної 
диверсифікації активів, що сприяє загальному 
зниженню ризиків інвестиційних портфелів. 
Складність структури світового фінансового 

ринку та відносин між його елементами зумовлює 
використання вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками декількох принципів класифікації 
фінансових ринків. 

Так, залежно від виду фінансових активів, що 
обертаються на ринку, Н.С. Рязанова виділяє [11]: 
грошові (валютні) ринки («ринок цінних паперів 
(зобов’язань) тривалістю до одного року»); ринки 
капіталів («ринок зобов’язань тривалістю більше 
одного року, тобто довгострокових цінних папе-
рів»); ринки банківських кредитів («ринок індиві-
дуалізованих, неуніфікованих боргових зобов’я-
зань»). Також ринки поділяються на спотові 
(розрахунки проводяться не пізніше другого 
робочого дня після здійснення угоди) та строкові 
(розрахунки проводяться пізніше, ніж на другий 
робочий день після здійснення угоди) [11]. 

М.М. Дмитрієв та С.О. Кошечкін поділяють 
фінансові ринки за тривалістю надання ресурсів 
[7]: 
 ринки довгострокового капіталу; 
 ринки короткострокового капіталу. 

Також фінансові ринки поділяють за типом 
базового активу [1, 2, 5, 11-15]: 
 грошовий (грошово-кредитний) ринок; 
 валютний ринок; 
 ринок цінних паперів (фондовий ринок); 
 товарний ринок. 

Як наголошує Т.Г. Савченко в роботі [16], 
існує три найрозповсюджені підходи до 
визначення поняття «грошовий ринок»: 
 комплексний підхід, що відображає найбільш 

широке розуміння грошового ринку; 
 об’єктний підхід, в якому увага акцентується 

на інструментах грошового ринку; 
 процесний підхід, що відображає залучення та 

розміщення тимчасово вільних грошових 
коштів. 
Так, за комплексним підходом грошовий ринок 

– це будь-який ринок позикових коштів, на якому 
купується та продається специфічний товар – 
гроші. Такого визначення дотримуються 
К.Р. Маконнелл та С. Л. Брю в роботі [3]. Отже, 
використовуючи визначення з комплексного 
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підходу, до грошового ринку включається також 
ринок міжбанківського обміну, тобто валютний 
ринок. 

За об’єктним підходом: «грошовий ринок – це 
ринок, на якому купуються та продаються 
короткострокові (до 1 року) фінансові (боргові) 
інструменти» [16]. Цього підходу дотримуються 
такі зарубіжні вчені: Х. Джонсон [17]; Дж. Доунс, 
Дж. Еліот Гудман [18]; Ф. Мішкін [19]; Л. Ріттер, 
У. Сілбер, Дж. Удел [20]; Д. М. Розенберг [21]; П. 
Е. Самуельсон, В. Д. Нордхауз [22]; Г. Хаббард 
[6]; В. Н. Шимов, В. С. Каменков [23]. 

За процесним підходом грошовий ринок 
визначається як: «ринок, на якому здійснюються 

депозитно-кредитні операції, які мають переважно 
короткостроковий характер» [16]. Цього підходу 
до визначення поняття грошового ринку дотри-
муються: А.Н. Азриліян [24]; А.Б. Борисов [25]; 
М.Г. Лапуста, П.С. Нікольський [26]; Б.А. Райз-
берг, Л.Ш. Лозовський, Є. Б. Стародубцева [27]; 
П. Роуз [28]. 

Останнє визначення грошового ринку, на наш 
погляд є найбільш вдалим, отже, икористовуючи 
визначення саме з процесного підходу, можна 
представити структуру грошового ринку України 
у динаміці за п’ять років (2008-2012) у складі 
операцій [29-32] з новими депозитами та 
кредитами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обсяг операцій за новими кредитами та депозитами 
 

 
Необхідно відмітити, оскільки, з економічної 

точки зору валютний ринок – досить складне 
поняття, на сьогодні у світовому просторі немає 
загальноприйнятого визначення валютного ринку 
[1, 33-39]. Тому, розглянемо деякі визначення 
валютного ринку, які акцентують увагу на його 
базових аспектах. 

Так, Н.А. Миклошевська визначає валютний 
ринок, як: «особливий ринок, на якому здійсню-
ють обмін валюти однієї країни на валюти іншої 
країни за визначеним номінальним валютним 
курсом» [37]. 

Валютний ринок як важливу сферу економіч-
них відносин (зовнішня торгівля, розрахунки та 
інші питання) щодо здійснення операцій з купівлі-
продажу іноземних валют і платіжних документів 
(чеків, векселів, акредитивів, телеграфних і 
поштових переказів) висвітлює С.В. Мочерний 
[38]. 

С.Я Боринець бачить валютний ринок, як: 
«переважно міжбанківський ринок, адже саме в 
процесі міжбанківських операцій здійснюється 
основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних 
валют» [34, с. 297]. 

М.I. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна 
визначають валютний ринок, як сектор грошового 

ринку, де встановлюються рівноважні попит та 
пропозиція на специфічний товар – валюту [35]. 

В.А. Ющенко розглядає валютний ринок з 
теоретичної та практичної сторін: 
 з теоретичної – як економічну категорію, яка: 

«відображає певну сукупність відносин щодо 
здійснення операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти, інших валютних цінностей, 
цінних паперів у іноземній валюті та руху 
іноземних капіталів» [39]; 

 з практичної – валютні ринки можна 
охарактеризувати як: «офіційні фінансові 
центри, в яких зосереджено здійснення 
валютних операцій» [39]. 
Існує і така точка зору, що валютний ринок – 

це відносини не тільки між банками, але також і 
між їхніми клієнтами. О.І. Лаврушин підкреслює, 
що головною характерною рисою валютного 
ринку є те, що на ньому валюти протидіють одна 
одній: «у вигляді записів на кореспондентських 
рахунках» [33]. 

Ф.О. Журавка передбачає методологічний 
підхід до визначення поняття валютного ринку, де 
розглядає його як систему економічних відносин 
щодо здійснення операцій з купівлі-продажу 
валют і валютних цінностей між суб’єктами ринку 
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і підкреслює, що такі операції здійснюються саме: 
«за допомогою сучасних засобів фінансової 
телекомунікації, де цінами є встановлені під 
впливом попиту і пропозиції обмінні курси» [36]. 

Гроші вимірюються у шкалах відношень, тобто 
такі величини мають абсолютний нуль, а також 
одиницю (довжини інтервалу) вимірювання. Слід, 
також, зазначити, що саме на валютному ринку 
формується ціна (котирування) певної валюти по 
відношенню до іншої під впливом попиту та 
пропозиції на таку валютну пару. 

На фінансовому ринку об’єктами купівлі-
продажу є: «фінансові ресурси, які являють собою 
сукупність коштів, що перебувають у розпоряд-
женні держави та суб’єктів підприємництва і є 
джерелом їх розвитку» [9] (для валютного ринку – 
це вільноконвертована валюта). Такі ресурси 
передаються у користування учасникам фінансо-
вого ринку за допомогою фінансового інструмен-
ту, що діє на певному ринку. Валютний ринок 
поєднує валюти з різними режимами національ-
ного регулювання. 

На наш погляд, слід, все ж таки, використову-
вати поняття «валютний ринок» окремо від 
поняття «грошовий ринок», якщо акцент робиться 
на фінансових інструментах, що діють на таких 
ринках. Так, інструментами грошового (грошово-
кредитного) ринку можуть бути депозити, кредити 

та інше, а валютного ринку – різноманітні валютні 
пари. 

Валютний ринок виконує ряд важливих 
функцій [40], що регулюються законодавством 
України, зокрема постановами Національного 
Банку України [41-45]:  
 обслуговування міжнародного обороту товарів, 

послуг, капіталу; 
 формування валютного курсу під впливом 

попиту та пропозиції; 
 захист від валютних ризиків;  
 надання інструментів держави для цілей 

грошово-кредитної політики; 
 диверсифікація валютних резервів банків, 

підприємств держави. 
Загальний обсяг валютних операцій в Україні 

за результатами 2012 року складає 564 млрд. дол. 
США [46], що на 44% більше, ніж у 2011 році. 
Таке збільшення відбулося за рахунок зростання 
(на 54%) обсягу безготівкових обмінних операцій. 
Натомість обсяг обмінних операцій з готівкою 
зменшився у порівнянні з 2011 роком більш, ніж 
на 19%. Одним з ключових моментів таких змін 
обсягів обміну валюти є проведення в Україні 
фінальної частини Євро 2012. Частку безготів-
кових операцій у загальному обсязі операцій на 
українському валютному ринку [46-55] наведено 
на рис. 2 у динаміці за 2003-2012 роки. 

 

 
 

Рис. 2. Частка безготівкових операцій у загальному обсязі валютних операцій в Україні 
 

 
У сучасних індустріально-розвинених країнах 

основою ринкової економіки є ринок цінних 
паперів, який представляє собою найефективнішу 
форму обігу фінансових ресурсів. Цей ринок 
інтегрує операції щодо випуску та обігу цінних 
паперів, а також їхніх похідних. 

Ринок цінних паперів також називають фондо-
вим ринком. В п. 1 ст. 2 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» (від 23.02.2006 
№ 3480-IV) визначається що: «Фондовий ринок 
(ринок цінних паперів) – сукупність учасників 

фондового ринку та правовідносин між ними 
щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і 
похідних (деривативів)» [56].  

Ринок цінних паперів поділяється на [1, 11]:  
 первинний – це: «сукупність правовідносин, 

пов’язаних з розміщенням цінних паперів» [1]; 
 вторинний – це: «сукупність правовідносин, 

пов’язаних з обігом цінних паперів» [1]. 
Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку опубліковано звіт за 2012 рік 
[57], в якому відмічається, що за результатами 
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2012 року фондовий ринок України зріс більш ніж 
на 16,5% по відношенню до 2011 року і перетнув 
відмітку в 2,5 трлн. гривень. В той же час, частка 
біржового ринку в загальному обсязі торгів 
зменшилася майже на 4%. Співвідношення загаль-
ного обсягу торгів та обсягу торгів на біржових 
майданчиках наведене у динаміці за останні 
десять років на рис. 3. 

Трьома найбільшими за обсягами торгів 
фондовими біржами України є фондова біржа 
«Перспектива», ПФТС та Українська Біржа. 
Сумарний обсяг торгів цих бірж складає більше 
98% від загального обсягу торгів на організованих 
майданчиках. На рис. 4 наведено частки обсягів 
торгів найбільших фондових бірж у загальному 
обсязі торгів біржового фондового ринку України. 

 

 
 

Рис. 3. Частка біржового фондового ринку в загальному обсязі фондового ринку в Україні 
 
 

 
 

Рис. 4. Частки обсягів торгів трьох найбільших фондових майданчиків України 
 

 
Останньою і, мабуть, найцікавішою частиною 

фінансового ринку є товарний ринок, що являє 
собою складну соціально-економічну категорію, 
яка охоплює сферу товарного обміну, де за 
допомогою купівлі-продажу товарів реалізуються 
суспільні потреби [58].  

До товарного ринку у складі фінансового 
відносять ринки масових однотипних продуктів, а 
саме ринки агросектору, нафтопродукти тощо. 

Товарний ринок можна охарактеризувати і як 
сукупність відносин між суб’єктами щодо купівлі-
продажу товарів, які дозволяють не тільки 

стежити за зміною попиту і пристосовуватися до 
нього, зберігати товарні запаси, надавати відповід-
ні послуги, а і спонукати виробників до випуску 
нових товарів, раціонально і в достатньому 
асортименті та обсязі направляти товарний потік 
від виробника до споживача [59].  

Ці ж ринки можуть бути біржовими (організо-
ваними, централізованими) та позабіржовими 
(неорганізованими, неформальними, децентралізо-
ваними) [11]. На позабіржових ринках відбува-
ються угоди з купівлі-продажу ресурсів та фіксу-
ється середній ринковий рівень цін, а на товарних 
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біржових ринках найчастіше об’єктами купівлі-
продажу є різноманітні похідні інструменти від 
базового активу.  

Обсяг торгів світового біржового товарного 
ринку дорівнює від 3,5 до 5,0 трлн. дол. США за 
добу. Приблизно 98% цього обсягу припадає на 
діяльність п’ятдесяти найбільших світових бірж: 
84% – торгові майданчики США (сільськогоспо-
дарська продукція), 8% – торгові майданчики 
Великобританії (дорогоцінні, кольорові метали та 
енергоносії), 6% – торгові майданчики Японії 
(сільськогосподарська продукція). Приблизно 2% 
припадає на товарні біржі інших країн, таких як 
Франція, Сінгапур, Бразилія, Філіппіни, Арген-
тина, Австралія та східноєвропейські країни [60]. 

На українському біржовому товарному ринку у 
2012 році було проведено торгових операцій на 
118,5 млрд. грн. Найбільшу частку у загальному 
обсязі торгів займають операції з купівлі-продажу 
сільськогосподарської продукції та похідних 
інструментів. Останніми роками існує тенденція 
до збільшення частки торгів сільськогосподарсь-
кою продукцією, що за п’ять років з 2008 до 2012 
незмінно зростала з 34% майже до 66% у загаль-
ному обсязі біржових торгів. Натомість операції з 
паливною продукцією та похідними мають 
тенденцію до зниження. За ці ж п’ять років – з 
10% до 5%. Частки операцій з сільськогоспо-
дарською та паливною продукцією у структурі 
обсягу торгів українських товарних бірж наведено 
у динаміці за 2008-2012 роки [61] на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Частки сільськогосподарської та паливної продукції у обсязі торгів українських товарних бірж 
 

 
Необхідно відмітити, що головна відмінна риса 

сучасного фінансового ринку – високий рівень 
невизначеності. Зростання невизначеності на 
фінансовому ринку, зокрема, щодо валютних 
курсів і курсів цінних паперів, стимулювало 
розвиток механізмів управління ризиками та 
методів прогнозування. Для ефективного управ-
ління ризиками необхідно враховувати особли-
вості похідних фінансових інструментів, до яких 
відносять [62]: фінансові інструменти, вартість 
яких змінюється під впливом змін відсоткової 
ставки, курсу цінних паперів, курсу валют, 
індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або 
інших змінних, що є базисними; фінансові інстру-
менти, розрахунки за якими провадитимуться у 
майбутньому; фінансові інструменти, що не 
потребують початкових інвестицій. 

Похідні фінансові інструменти поділяють на 
умовні та безумовні. Умовними фінансовими 
інструментами є біржові та позабіржові опціонні 
контракти, а також різні види страхування 
контрактів. Безумовними похідними фінансовими 
інструментами є ф’ючерсні контракти, форвардні 
контракти та свопи. На даний момент обсяг 

світових деривативів оцінюється в 1,5 квадриль-
йона дол. США [63]. 

Розробка та впровадження нових фінансових 
конструкцій відбувається досить швидко, таким 
чином, перелік похідних фінансових інструментів 
постійно розширюється. Вивченням економічної 
сутності та класифікації похідних фінансових 
інструментів займалися такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені: О. Береславська, О. Дегтярьова, 
Н. Калдор, О. Кандінська, Дж. М. Кейнс, Р. Колб, 
С. Кулицький, Л. Лисяк, А. Маршалл, В. Міщенко, 
О. Мозговий, С. Науменкова, А. Первозванський, 
О. Плотніков, Л. Примостка, П. Сенищ, 
М. Скоулз, О. Сохацька, Є. Уткін, А. Фельдман, 
Дж. Хікс та ін. 

Строкові ринки у складі фондових бірж мають 
високоволатильні торгові інструменти. Робота з 
ними значно підвищує ризик, але й збільшує 
прибуток у разі застосування адекватних методів 
прогнозування. 

Проаналізувавши склад та структуру фінансо-
вого ринку можна представити таку класифікацію 
ринків за певним принципом (табл. 1). 
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Таблиця 1. Класифікація фінансових ринків 

Класифікаційна ознака Класи фінансових ринків 

Організаційна структура Біржові (організовані) 
Позабіржові (неорганізовані) 

Територіальне охоплення Національні (внутрішні) 
Міжнародні (зовнішні) 

Тривалість надання ресурсів Короткострокові (до 1 року) 
Довгострокові (більше 1 року) 

Тип активу 

Грошові 
Валютні 
Фондові 
Товарні 

Момент створення активу Первинні 
Вторинні 

Термін отримання активу Спотові 
Строкові 

Характер активу Ринки базових активів 
Ринки деривативів 

Вид фінансового інструменту 

Кредитно-депозитні 
Ринки валютних пар 
Ринки цінних паперів 

Ринки деривативів 
 

 
Розглянувши складові частини фінансового 

ринку, пропонується схематично виділити сегмент 
деривативів у складі ринків, що утворюють повну 
структуру фінансового ринку (грошовий, валют-

ний, фондовий, товарний) і продемонструвати 
взаємодію між його елементами наступним чином 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схема взаємодії між елементами фінансового ринку 
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Отже, слід навести структуру фінансового рин-
ку у складі грошового, валютного, фондового та 
товарного із зазначенням частки обсягів ринків. 
На рис. 7 представлено структуру українського 
фінансового ринку за 2012 рік. Тут слід відмітити 

збільшення частки валютного та зменшення 
грошового ринку по відношенню до минулих 
років. Це пов’язано, як відзначалося вище, з 
проведенням Євро 2012 в Україні та припливом 
валюти в країну. 

 
 

 
 

Рис. 7. Структура фінансового ринку за 2012 рік 
 

 
Висновки 

Проведено аналіз елементів та структури 
фінансового ринку. Наведено статистичні дані 
щодо розвитку кожного сегменту у складі 
українського фінансового ринку, що демонстру-
ють його щорічне зростання. Показано, що оскіль-
ки ринок деривативів виокремлюється серед 
інших сегментів ринку специфічним видом фор-

мування фінансових інструментів, які розширю-
ються, то цю особливість необхідно враховувати 
при побудові схеми взаємодії між елементами 
фінансового ринку. Так, запропоновано виділити 
сегмент деривативів як окремий сегмент, але у 
складі ринків (грошовий, валютний, фондовий, 
товарний), що утворюють повну структуру фінан-
сового ринку. 
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