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ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ 

«Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового 

ринку» Ставської Ю.В. 

Ключовим процесом розвитку економіки XXI ст. є глобалізація, темпи 

якої за останні десятиліття стали вищими завдяки безпрецедентним 

досягненням в таких сферах як технології, засоби зв'язку, наука, транспорт і 

промисловість [2, c. 280]. Глобалізація в економічному сенсі відображає 

зростаючу взаємозалежність різних секторів світової економіки, означає 

інтеграцію національних економік, включаючи фінансові ринки. У більш 

широкому сенсі, вона також охоплює інтернаціоналізацію політичних, 

культурних та інших зв'язків. 

Глобалізація фінансових ринків характеризується посиленням 

капіталізації, значним перерозподілом коштів, збільшенням обсягу грошових 

потоків, створенням нових управлінських портфелів, загостренням боротьби за 

контроль над капіталами. Фінансова глобалізація є одним з найважливіших 

елементів зростаючої глобальної економічної взаємозалежності. Її слід 

розглядати, як наслідок розширення міжнародної торгівлі і як доказ того, що 

тільки фінансові ринки в останні роки виступали в якості каталізатора 

глобальної економічної взаємозалежності. 

Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансових ринків 

проявляється у зростанні інтеграційних процесів національних фінансових 

ринків, що еквівалентно безперервному зміцненню транскордонних обмінів 

капіталу і міжнародної діяльності фінансових установ. Слід зазначити, що 

глобалізація фінансового ринку прямо і безпосередньо пов'язана з 

лібералізацією національних ринків, обумовлює інтеграцію капіталів, об’єднує 

світове господарство та підсилює залежність країн. У зв’язку із цим 

дослідження розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації світової 

економіки стає надзвичайно актуальним. 

Розвитку фінансової глобалізації сприяла низка факторів: 

1. Посилення інтеграції реального сектора економіки. 

2. Інновації в області інформаційних і комунікаційних технологій. 

3. Політична лібералізація. 

Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку 

має як позитивні так і негативні ефекти. Прихильники глобалізації світової 

економіки, перш за все, відносять до позитивних ефектів впливу на розвиток 

фінансового ринку економічне зростання і більш широкі можливості для 

диверсифікації ризиків. Критики звертають увагу на більш високу його 

вразливість, велику залежність і ускладнення контролю на міжнародних 

фінансових ринках. Розглянемо ці положення. 

Слід відзначити вплив світових процесів фінансової глобалізації на 

національну економічну систему України, включаючи як позитивні, так і 

негативні наслідки. До позитивних логічно віднести активізацію співпраці між 

Україною та Європейським Союзом – підписання Угоди про Асоціацію. До 

негативних наслідків – неконкурентоспроможність вітчизняних виробників, 

критичну імпортозалежність, експортоорієнтовану модель розвитку, схильність 

економічної нестабільності в світі, слабку ефективність інвестиційної 



діяльності. Тому для використання переваг впливу глобалізації на розвиток 

фінансового ринку України необхідно враховувати конкурентні переваги нашої 

країни перед іншими країнами світу. Разом із цим індекс глобальної 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index, GCI) України 

дорівнює 4,0, що надає 79 місце Україні серед 140 країн світу (табл.1). Ми 

розглянули показники, що впливають на розвиток фінансового ринку України, з 

урахуванням чинників конкурентоспроможності вітчизняного фінансового 

ринку із фінансовими ринками країн з аналогічним економічним потенціалом 

та умовами (Польща, Туреччина, Румунія, Казахстан, Литва), а також з 

країнами з найбільш розвинутою економікою (Німеччина та Швейцарія). 

Таким чином, фінансова глобалізація, будучи складовою частиною 

економічної глобалізації, часто розглядається тотожньо останньої. 

Найважливіші її особливості: значний вплив НТП на економічний розвиток, 

лібералізація фінансової сфери, зростання конкуренції та мобільності капіталу, 

зростання об’єднань і поглинань, безпрецедентне зростання ризиків в 

міжнародній фінансовій системі, очевидність суперечливості економічних 

наслідків для національних економічних систем. Слід підкреслити, що 

співвідношення позитивних і негативних наслідків постійно змінюється. 

Країнам необхідно адекватно реагувати на виклики глобалізації, щоб 

адаптуватися до нових умов і скористатися шансами, які надає цей процес. 

Отже, вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансових 

ринків передбачає продовження інтеграції національних фінансових ринків, 

зростання капіталізації, кращу акумуляцію та перерозподіл фінансових 

ресурсів. Зростання фінансового потоку зумовлює появу більш нових і 

сучасних теорій портфельного управління, збільшення інновацій і конкуренції 

за доступ до капіталу, появу нових інформаційних технологій та ІТ-рішень. 

Основною метою глобалізації фінансових ринків є надання фінансовим 

ресурсам абсолютної свободи руху як із внутрішнього на світовий ринок, так і в 

зворотному русі. Глобалізація світової економіки призводить до пошуку 

найбільш ефективних бізнес-рішень, потік інвестицій буде направлено на той 

місцевий ринок, де виробнича діяльність буде вищою, а затрати меншими.  

Поступово глобалізація світової економіки призведе до стандартизації та 

уніфікації макроекономічної політики, до універсалізації  вимог податкової, 

антимонопольної, аграрної політики країни. 

 

 


