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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розвиток національно фінансового ринку та питання,
пов’язані з дослідженням проблем на ньому в умовах глобалізації, сьогодні набувають важливого значення. Включення України
в світову фінансову систему стає важливим фактором прискорення економічного розвитку в країні. З іншого боку, подальша
фінансова інтеграція України посилить залежність тенденцій на
внутрішньому ринку від кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках, збільшить економічну загрозу у сфері фінансів, що
актуалізує дану проблему.
Глобалізація є головною сучасною тенденцією розвитку міжнародних фінансових ринків. Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері проявляються у різних формах:
— динамічний розвиток міжнародної фінансової інтеграції;
— лібералізація фінансових ринків;
— збільшення міжнародних потоків капіталу;
— розширення спектру валютних і фінансових операцій;
— поглиблення міжнародної конкуренції, трансграничного
характеру діяльності міжнародних банків.
Ці процеси справляють вплив на розвиток національних фінансових ринків, які є взаємозалежними із розвитком міжнародної фінансової системи, і зазнають при цьому позитивних та негативних впливів.
В сьогоднішніх умовах загрози на фінансовому ринку України
пов’язані з:
1) неконтрольованістю процесів фінансової глобалізації;
2) неефективністю економічної політики національних держав.
Фінансова глобалізація створює для економіки України важливі переваги, які полягають у: розширенні зв’язків з основними
учасниками глобального фінансового ринку — ТНК і міжнародними фінансовими організаціями; збільшення інвестицій; збільшення фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових організацій; збільшення доступу до нових технологій, у тому числі
технологій операцій на фінансовому ринку.
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Однак крім переваг, фінансова глобалізація створює для економіки України серйозні ризики і загрози, зокрема: вигоди фінансової глобалізації розподіляються нерівномірно, і економічно
розвинені країни мають більше можливостей скористатися ними,
ніж країни з транзитивною економікою, зокрема Україна; випереджальний розвиток глобального фінансового ринку підвищує
залежність країн з транзитивною економікою від змін на глобальному ринку, а можливості української держави впливати на цю
залежність зменшуються; залежність національного фінансового
ринку від глобального посилює процеси вивезення капіталу, збільшує зовнішній борг; зростання складності системи глобального
фінансового ринку підвищує загальну нестабільність цієї системи, а мобільність фінансового капіталу стає передумовою фінансових криз, які через взаємозв’язки національного і глобального
фінансових ринків можуть поширюватися в Україні.
Таким чином, під впливом глобалізації змінюються організація і структура управління всередині держави і на між- та наддержавному рівні. В умовах дефіциту коштів на інвестиції державних і корпоративних структур України, високої вартості
фінансово-кредитних ресурсів, нерозвиненості та недосконалості
механізмів внутрішніх фінансових ринків питання виходу українських агентів на зовнішні ринки та відкриття внутрішнього ринку для іноземного капіталу повинні вирішуватися. З метою ширшого включення України в процеси фінансової глобалізації
необхідно продовжувати проводити політику лібералізації та відкриття ринку. Однак, світовий досвід застерігає, що таку політику слід проводити компетентно і поступово, поетапно досягаючи
тактичних та стратегічних цілей, інакше міжнародні потоки капіталу можуть дестабілізуюче вплинути на національну економіку.
Література
1. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: навч. посіб. Друге
виданная, виправлене / С.О. Маслова, О.А. Опалов. — К.: Каравела,
2008. — 344 с.
2. Нагачевська Т. Проблеми розвитку фінансового ринку України в
умовах глобалізації / Т. Нагачевська, В. Кузьменко // Вісник Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. — №85
(175). — С. 14—17.
3. Шевченко В. Фінансова глобалізація: переваги та виклики для національного фінансового ринку / В. Шевченко, Т. Шпинь // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. —
№88 (178). — С. 22—24.
157

