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В статті розглянуто сутність понятійно-
термінологічного апарату дослідження. 
Обґрунтовано актуальність правильного 
визначення понятійно-термінологічного 
шару дослідження фінансового ринку. На 
основі семантичної моделі нами розроблено 
підхід до побудови логіко-понятійного базису 
дослідження фінансового ринку. Сформульо-
вано мету, визначено завдання та принципи 
побудови базису дослідження фінансового 
ринку. Сформовано етапи побудови логіко-
понятійного базису дослідження та вста-
новлено очікувані результати виконання 
даних етапів. Розглянуто структуру поля 
дослідження фінансового ринку, що має 
складатися з первинних, базових та похід-
них понять. Виявлено зв'язок між поняттям 
ринку та поняттями фінансових ресурсів, 
фінансових послуг, тощо. 
Ключові слова: фінансовий ринок, націо-
нальна економіка, модель, логіко-понятійний 
базис, принцип структурованості принцип 
взаємопов’язаності принцип ієрархічності. 

В статье рассмотрены сущность поня-
тийно-терминологического аппарата 
исследования. Обоснована актуальность 
правильного определения понятийно-тер-
минологического слоя исследования рынка. 
На основе семантической модели нами 
разработан подход к построению логико-
понятийного базиса исследования рынка. 
Сформулированы цель, определены задачи и 
принципы построения базиса исследования 
рынка. Сформированы этапы построения 
логико-понятийного базиса исследования 

и установлено ожидаемые результаты 
выполнения данных этапов. Рассмотрена 
структура поля исследования финансового 
рынка, должен состоять из первичных, базо-
вых и производных понятий. Выявлена связь 
между понятием рынка и понятиями финан-
совых ресурсов, финансовых услуг и 
Ключевые слова: финансовый рынок, 
национальная экономика, модель, логико-
понятийный базис, принцип структуриро-
ванности принцип взаимосвязанности прин-
цип иерархичности.

The essence of the conceptual and terminologi-
cal apparatus of the research is considered in 
the article. The relevance of the correct defini-
tion of the conceptual and terminological layer of 
financial market research is substantiated. Based 
on the semantic model, we have developed an 
approach to building a logical and conceptual 
basis for financial market research. The purpose 
is formulated; the tasks and principles of con-
struction of the basis of financial market research 
are defined. The stages of construction of the log-
ical-conceptual basis of the research are formed 
and the expected results of the implementation of 
these stages are established. The structure of the 
field of financial market research, which should 
consist of primary, basic and derivative concepts, 
is considered. The connection between the con-
cept of the market and the concepts of financial 
resources, financial services, etc. is revealed. 
Key words: financial market, national economy, 
model, logical-conceptual basis, principle of 
structure, principle of interconnectedness, 
principle of hierarchy.

Постановка проблеми. Вивчення, огляд та 
деталізація особливостей побудови логіко-поня-
тійного базису дослідження фінансового ринку 
актуально не тільки з точки зору методології дослі-
дження, а також з позиції визначення стану та тен-
денцій розвитку фінансового ринку.

Своєчасність та актуальність побудови 
понятійно-термінологічного шару методології 
дослідження обумовлено як теоретичним, так і 
практичним значеннями досліджень в області 
термінології з урахуванням того, що фінансовий 
ринок України має незначний період функціону-
вання порівняно з економічно розвинутими кра-
їнами світу.

Динаміка показників оцінки функціонування та 
розвитку фінансового ринку свідчить про те, що 
фінансовий ринок достатньо стрімко розвивається 
і це викликає значний інтерес з боку багатьох еко-
номістів до розуміння наповнення змісту термінів. 
Тому побудова понятійно-термінологічного апа-
рату дозволить надати повну комплексну характе-
ристику фінансового ринку, який значно відрізня-
ється від інших ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню особливостей функціонування і розви-
тку фінансового ринку присвячено багато наукових 
праць Д. Бондаренко, В. Опаріна, М. Савлука,О. 
Смірнової, І. Школьник, І. Рекуненко, К. Янков-
ського та ін. Систематизація й узагальнення праць 
учених дозволяють стверджувати, що теоретичні 
аспекти вивчення та практика дослідження функ-
ціонування фінансового ринку в сучасних еконо-
мічних умовах мають низку проблем та потребу-
ють більш детального вивчення.

Постановка завдання. Метою статті є сис-
тематизація понятійно-термінологічного апарату 
фінансового ринку як складової ланки національ-
ної економічної системи та побудова логіко-поня-
тійного базису його дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На думку Смірнової О. розбіжності й неузгодже-
ності у використанні ключових понять, одним з 
яких в контексті нашого дослідження є фінансо-
вий ринок, можуть бути усунені при використанні 
семантичних моделей, що дає змогу сформувати 
попередні уявлення відносно структури і змісту 
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основних понять предметної області дослідження 
фінансового ринку, взаємозв’язків цих понять як 
усередині предметної області, так і з поняттями 
суміжних предметних областей. 

Визначення Штофа В. «Модель – це така 
подумки уявна або матеріально реалізована сис-
тема, яка, відображаючи або відтворюючи об'єкт 
дослідження, здатна замістити його так, що її 
вивчення дає нову інформацію про об'єкт».

Новік І. досить повно визначив інваріантні ознаки і 
специфічні особливості поняття «модель»: «це штуч-
ний або природний об'єкт, що знаходиться в певній 
об'єктивній відповідності з досліджуваним об'єктом, 
здатний його заміщати на певних етапах пізнання, 

що дає в процесі дослідження деяку інформацію, 
що допускає дослідну перевірку за встановленими 
правилами, про самий досліджуваний об'єкт».

Крапівіна Г. наголошувала про необхідність 
використання логіко-семантичних моделей. На 
нашу думку саме використання семантичної 
моделі відбиває категорії: множинність, відповід-
ність, зміст, свідомість, сутність складових та від-
повідає різноманіттю фінансового ринку.

На основі семантичної моделі нами розроблено 
підхід до побудови логіко-понятійного базису 
дослідження фінансового ринку складової ланки 
національної економічної системи, який наведено 
на рисунку 1.

Рис. 1. Підхід до побудови логіко-понятійного базису дослідження  
фінансового ринку як складової ланки національної економічної системи

 

Мета: 

формування базису дослідження на основі первинних, базових і похідних понять 
фінансового  ринку, враховуючи його багатошаровість та багатоаспектний характер 

Завдання: 

- формування структури понять дослідження фінансового ринку,  
що складається з первинних, базових та похідних понять; 
- усунення протиріч при визначенні сутності понять даної предметної області; 
- розробка уніфікованого підходу до введення в предметну область нових 
понять; 
- створення підґрунтя для побудови семантичних моделей у визначеній 
предметній моделі та включення понять даної предметної області до 
семантичних моделей вищого порядку 

Принципи побудови: 

- структурованість;   -    взаємопов’язаність;    -    ієрархічність; 
 

Етапи побудови: 

Етап Процедури 

Підготовчий Аналіз вербальної моделі предметної області 

Визначення суміжних предметних областей 

Початковий Дослідження первинного поняття (понять) даної 
предметної області 

Побудова фундаментального шару предметної області, 
що містить первинні поняття з відображенням  їх зв’язків 
з поняттями з суміжних областей 

Ідентифікаційний Визначення базового поняття (понять) даної предметної 
області, встановлення зв’язків між ними та іншими 
поняттями предметної області та суміжних областей 

Побудова базового шару моделі 

Уточнюючий Формування похідних понять даної предметної області 
(видових проявів базового поняття)  

Побудова вторинного шару семантичної моделі даної 
предметної області 

Аналітичний Аналіз понять моделі та зв’язків між ними 
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Перш за все, необхідно визначитися із метою 
побудови логіко-понятійного базису дослідження 
фінансового ринку. На наш погляд, така мета 
полягає у формуванні понятійно-категоріального 
апарату дослідження фінансового ринку (первин-
них, базових і похідних понять) з врахуванням його 
багатошаровості та багатоаспектного характеру.

Досягнення цієї мети є можливим лише за 
умови виконання наступних завдань:

По-перше, необхідно сформувати структуру 
поля дослідження фінансового ринку, що має скла-
датися з первинних, базових та похідних понять. 
В рамках виконання цього завдання враховується 
багатошаровість даної предметної області.

При цьому первинними є поняття, які створю-
ють фундамент для дослідження даної предмет-
ної області і є найбільш загальними порівняно з 
базовими та похідними. 

Базовим є центральне поняття даної предмет-
ної області, яке складає предмет дослідження і 
формується на основі первинного поняття шляхом 
уточнення, звуження змісту первинного поняття, 
шляхом додавання сутнісних характеристик, при-
таманних лише базовому поняттю, що вирізняє 
його від інших понять з врахуванням його зв’язків 
з поняттями суміжних предметних областей.

Похідними є поняття даної предметної області 
що звужують (конкретизують) зміст базового 
поняття шляхом додавання ряду видових харак-
теристик, притаманних базовому поняттю та які 
відрізняють похідні поняття одне від одного.

В нашому випадку первинним поняттям дослі-
дження виступає поняття ринок. Саме розуміння 
його сутності закладає фундамент для подаль-
шого розуміння сутності поняття фінансового 
ринку – базового поняття даної предметної 
області. При цьому, для того, щоб сформувати 
уявлення про сутність фінансового ринку необ-
хідно уточнити, які ознаки, крім притаманних 
ринку взагалі, властиві саме фінансовому ринку. 
Для цього необхідно простежити зв'язок між 
первинним поняттям даної предметної області 
(поняттям ринку) та поняттями суміжних облас-
тей (поняттями фінансових ресурсів, фінансових 
послуг, тощо). До похідних понять області дослі-
дження фінансового ринку відносяться поняття, 
що відображають видові прояви фінансового 
ринку, тобто його види за окремими класифіка-
ційними ознаками, для кожного з якого прита-
манні певні видові характеристики.

Другим завданням є усунення протиріч при 
визначенні сутності понять даної предметної 
області. Тут має враховуватись багатоаспектний 
характер первинного та базового понять. З метою 
усунення протиріч необхідно розглянути дослі-
джуване поняття (незалежно від того, є воно 
первинним чи базовим) під різними кутами зору, 
виокремити різні аспекти його розгляду та виді-

лити характеристики, притаманні цьому поняттю 
залежно від аспектів розгляду. Ці характеристики 
варто розподілити на фундаментальні та уточ-
нюючі, встановивши зв’язки між ними, що дасть 
змогу сформувати визначення даного поняття, 
базуючись саме на фундаментальних характе-
ристиках (найбільш загальне визначення даного 
поняття, що може застосовуватись в широкому 
колі досліджень та за умови доповнення уточню-
ючими характеристиками набуває більш конкрет-
ного значення, прийнятного для застосування в 
певному контексті).

Третім завданням є розробка уніфікованого 
підходу до введення в предметну область нових 
понять. На наш погляд, такий підхід має ґрунту-
ватися на дослідженні зв’язків первинного, базо-
вого та похідних понять між собою та з поняттями 
інших предметних областей та виявленні понять, 
що мають певні специфічні характеристики, які 
дозволяють відмежувати їх від уже врахованих в 
даній логіко-понятійній моделі, при наявності в них 
фундаментальних характеристик, що дозволяють 
чітко ідентифікувати приналежність цих понять до 
логіко-понятійного базису.

Четвертим завданням є створення підґрунтя 
для побудови семантичних моделей у визна-
ченій предметній моделі та включення понять 
даної предметної області до семантичних моде-
лей вищого порядку. Шляхом побудови логіко-
понятійного базису області дослідження фінан-
сового ринку мають бути не лише встановлені 
характеристики окремих понять, проте мають 
бути встановлено зв’язки між ними та з понят-
тями інших предметних областей, що створює 
підґрунтя для подальшої побудови семантичних 
моделей як на рівні даної предметної області, 
так і на інших рівнях.

Побудова логіко-понятійного базису області 
дослідження фінансового ринку має підпоряд-
ковуватися певним принципам [2]. При цьому, 
на наш погляд, одночасне врахування значної 
кількості принципів, як це часто рекомендують 
робити науковці, призводить до розпорошення 
уваги та нівелювання значущості кожного з них, 
а інколи й взагалі не видається можливим. Як 
наслідок, дослідник або поступається одними 
принципами, щоб дотриматись інших, або вза-
галі приймає для себе компромісний варіант, 
коли кожен з принципів дотримується лише в 
певній частині. Це є не найкращий варіант, адже, 
в певній мірі, додає суб’єктивного забарвлення 
даному дослідженню, через що його результати 
можуть бути поставлені під сумнів.

На наш погляд, оптимальним є рішення щодо 
визначення мінімально-доцільної кількості прин-
ципів, що не суперечать один одному та дотри-
мання яких легко може бути проконтрольовано 
дослідником.
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Таким чином, до принципів побудови логіко-
понятійної моделі предметної області вивчення 
фінансового ринку пропонується віднести:

– принцип структурованості (передбачає поділ 
понять на первинні, базові та похідні);

– принцип взаємопов’язаності (передбачає 
наявність сталих зв’язків між поняттями – зв’язків 
приналежності, взаємодії, обумовленості)

– принцип ієрархічності (передбачає враху-
вання підпорядкованості понять: первинні поняття 
утворюються із сукупності понять суміжних пред-
метних областей, базові утворюються на основі 
первинних понять, тоді як похідні утворюються на 
основі понять, що є для даної предметної області 
базовими).

Етапами побудови логіко-понятійної моделі 
предметної області вивчення фінансового ринку є 
підготовчий, початковий, ідентифікаційний, уточ-
нюючий та аналітичний. Для кожного з цих етапів 
характерні певні процедури (дії).

Щодо підготовчого етапу, то він полягає в про-
веденні аналізу вербальної моделі даної предмет-
ної області, виявленні усіх понять, що входять до її 
складу, а також визначення суміжних предметних 
областей.

Наступним є початковий етап, на якому здій-
снюється дослідження первинного поняття 
(понять) даної предметної області, а також буду-
ється фундаментальний шар моделі, що містить 
ці поняття з відображенням їх зв’язків з поняттями 
суміжних областей.

Третім є ідентифікаційний етап, що дозволяє 
визначити базове поняття, розкрити його сутність, 
встановити зв’язки базового поняття з іншими 
поняттями предметної області та з поняття суміж-
них предметних областей. На цьому етапі відбува-
ється побудова базового шару моделі.

На уточнюючому етапі формуються похідні 
поняття даної предметної області (визначаються 
видові прояви базового поняття). За результатами 
даного етапу будується вторинний шар семантич-
ної моделі даної предметної області.

Останнім є аналітичний етап, на якому має 
здійснюватися аналіз понять моделі та зав’язків 
між ними.

Застосування описаного вище підходу дозво-
ляє створити уніфікований і стандартизований 
понятійно-термінологічний апарат і єдину мето-
дологічну базу проведення наукових досліджень 
фінансового ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже 
запропоновано підхід до побудови логіко-поня-

тійного базису дослідження фінансового ринку 
як складової ланки національної економічної 
системи, що ґрунтується на застосуванні семан-
тичного моделювання відповідно до принципів 
структурованості, взаємопов’язаності та ієрархіч-
ності та передбачає послідовне здійснення низки 
етапів, в результаті виконання яких формується 
область дослідження фінансового ринку як сукуп-
ність первинних, базових та похідних понять у 
визначеній предметній області, дозволяючи тим 
самим створити понятійно-термінологічний апарат 
і єдину методологічну базу проведення наукових 
досліджень фінансового ринку.
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