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Зміст лекції 

1. Призначення і структура фінансового ринку 

 

       Фінансовий ринок  представляє собою одну із найважливіших складових 

фінансової системи, основна мета якого – забезпечити задоволення потреб учасників 

економічних відносин щодо продажу та купівлі специфічних фінансових продуктів.  

       За допомогою фінансового ринку створюється можливість: 

       – мобілізувати тимчасово вільний капітал різних економічних суб’єктів; 

       – здійснити розподілення капіталу відповідно до потреб споживачів; 

      – створити умови для ефективного використання капіталу при високому рівні 

дохідності та мінімальних фінансових ризиках. 

       Структура фінансового ринку визначається в залежності від застосовуваних 

підходів: на основі різних видів фінансових активів; періоду їх обертання; 

особливостей організаційних форм функціонування;  регіональної ознаки; швидкості 

реалізації угод; умов обігу фінансових інструментів. 


