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Таким чином, в Україні більш популярними є ф’ючерсні контракти, на відміну від
світової тенденції до використання форвардних контрактів. В першу чергу це
пояснюється тим, що вони є менш ризиковими і більш гнучкими.
Сучасний стан ринку похідних цінних паперів В Україні залишається
незадовільним. Це показано в першу чергу у досить малій частці обсягу торгівлі
деривативами у загальному обсязі торгів фінансовими інструментами[5].
Загалом до основних причин, які перешкоджають ефективному функціонування
ринку похідних цінних паперів в Україні слід віднести:
- низький рівень диверсифікації фондового ринку;
- відсутність досвіду в учасників ринку;
- низький рівень державного регулювання відносин на ринку деривативів;
- політична та економічна нестабільність в Україні;
- низька ліквідність, що пов’язана з високою волатильністю цінних паперів.
Подальший розвиток ринку похідних цінних паперів суттєво залежить розвитку
економіки в цілому, а також соціально-економічного становища. Тому конкретні
заходи, спрямовані на збільшення частки організованого ринку, підвищення його
прозорості, подальшого розвитку інфраструктури ринку, формування сприятливого
податкового клімату та вдосконалення правового регулювання дозволить вирішити
проблеми, які перешкоджають повноцінному розвитку ринку похідних цінних паперів
в Україні.
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Грошово-кредитні ринки національних держав у глобалізованому світі
функціонують під впливом процесів інтернаціоналізації і взаємопроникнення
грошових систем та знаходяться в перманентному трансформаційному стані, що
характеризується інноваційними змінами в міжнародних розрахунках і платіжних
системах, поширенням електронних грошей, криптовалют, впровадженням
безконтактних платежів.
Процеси глобалізації суттєво посилили роль грошово-кредитного ринку та
фінансового капіталу на міждержавному рівні, зокрема через його концентрацію у
глобальних фінансових центрах на тлі світового перерозподілу людського і природносировинного капіталу. На початку ХХІ століття глобальні фінансові центри
об’єднались у єдину мережеву систему глобального руху міжнародного капіталу та
сформували інтегровану систему міжнародних платежів і грошового обігу. Ця система
здатна витягати постійний вартісний і реальний доход не тільки у вигляді капітального
прибутку, а й прямого фінансового обкладання світового господарства через
стягування глобальної фінансової ренти – доходу, заснованого на перерозподільному
процесі, за якого владні повноваження глобального капіталу виявляються в його
здатності управляти економічними процесами.
Найвпливовішими світовими фінансовими центрами протягом останнього
десятиліття залишаються Лондон (незважаючи на Brexit) та Нью-Йорк. На долю ТОП20 глобальних фінансових центрів припадає близько 90 відсотків фінансових операцій
[1].
Глобальні фінансові центри є рушіями змін у грошовому обігу, тобто руху грошей
у готівковій та безготівковій формі, що обслуговує кругообіг товарів і послуг, а також
у процесах модифікації функцій грошей, розвитку існуючих та появи нових платіжних
систем.
Ключовою трансформацією на глобальному грошово-кредитному ринку є перехід
до інноваційних безготівкових грошей, відмова від готівкових розрахунків (cash) та,
відповідно, побудова глобальної безготівкової економіки – Cashless Global Economy. У
глобалізованому світі існує понад 300 платіжних схем безготівкових електронних
платежів. Безготівкові платежі на світовому ринку стрімко зростають: у 2015 році їх
обсяг становив 1,66 трлн. дол., що на 14 % більше, ніж у 2014 році. У 2015 році
співвідношення готівкових і безготівкових платежів у світі становило 85 до 15 [2].
Переваги безготівкової економіки наступні:
– скорочення витрат на обслуговування грошового обігу;
– зменшення витрат на виготовлення грошей;
– підвищення захисту від пограбування та підроблення грошей;
– скорочення тіньового сектора економіки;
– підвищення прозорості формування доходів і витрат корпорацій, бізнесу,
сектору загальнодержавного управління та домогосподарств;
– скорочення операційних витрат банків, зростання їх комісійних доходів і
ліквідності;
– доступ до додаткових можливостей і сервісів;
– швидкість транзакцій;
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– можливість розрахунків у будь-якій валюті та країні світу;
– зручність використання.
На думку опонентів тотального переходу на безготівкові розрахунки
«електронізація» грошово-товарних операцій призведе до абсолютного контролю з
боку глобальних фінансових інституцій (здебільшого банків) над економічним та
особистим життям населення планети. Сьогодні банки володіють повною інформацією
про клієнтів та мають можливість контролювати їх фінансові потоки. Принагідно, що
ще на початку ХХ століття Р. Гільферинг ввів поняття «організований капіталізм», за
якого банки встановлюють контроль над економікою та «організовують» суспільне
життя [3].
Другим аргументом не на користь безготівкової економіки є наявність та усталена
тенденція до зростання кіберризиків, які включають спрямовані хакерські атаки,
програмні і апаратні закладки в обладнанні, шпигунство та інформаторів, експлуатацію
вразливостей у застарілому обладнанні тощо.
Однак, незважаючи на загрози і застереження до тотального переходу на
безготівкові розрахунки дана тенденція є об’єктивною реальністю і найближчими
роками суспільство у повній мірі відчує зміни, спричинені новою фазою генезису
глобальної цифрової економіки та посилення влади глобальних фінансових центрів на
грошово-кредитному ринку.
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ДО ПИТАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
В умовах розбудови постіндустріального суспільства, інноваційної економіки, які
вимагають оновлення всіх елементів суспільного розвитку необхідність осмислення
інструментарію, здатного формувати ці процеси, а саме інновацій, що власне й
забезпечують подібні перетворення особливо зростає. Подібна постановка задачі
особливо важлива для сучасної України, яка, маючи освічений працездатний людський
капітал (34 рейтингова позиція зі 140 країн за рейтингом Всесвітнього економічного
форуму) та продовжуючи володіти значним науково-технічним потенціалом (за
даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності Україна входить до ТОП-50
країн світу з високою винахідницькою активністю), проте внаслідок зведення до
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