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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

На сьогодні дуже важливе значення мають розвиток національного 

фінансового ринку та питання, пов'язані з дослідженням проблем його 

розвитку в умовах глобалізації.  В умовах дефіциту коштів на інвестування 

державних та корпоративних структур, високої вартості фінансово-кредитних 

ресурсів, нерозвиненості та недосконалості механізмів внутрішніх 

фінансових ринків об’єктивно необхідним є вихід українських підприємців 

на зовнішні ринки та відкриття внутрішнього ринку для іноземного капіталу, 

що є важливим фактором прискорення економічного розвитку в країні. 

Глобалізація є головною сучасною тривалою тенденцією розвитку 

міжнародних фінансових ринків. Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері 

проявляються у формі динамічного розвитку міжнародної фінансової 

інтеграції, лібералізації фінансових ринків, збільшення міжнародних потоків 

капіталу, розширення спектру валютних та фінансових операцій, 

поглиблення міжнародної конкуренції, трансграничного характеру діяльності 

міжнародних банків. 

Прикладами інтеграції банківського та страхового капіталів в Україні є 

фінансова холдингова група (фінансова група «ТАС»), материнсько-дочірня 

компанія («Укрсоцбанк» та СК «Укрсоцстрах» – у 2004 р. злиття з НАСК 

«Оранта»), форма перехресного володіння капіталом («Укрсоцбанк» та 

НАСК «Оранта», банк «Аваль» та СК «Еталон» і «Еталон плюс») [1].  

 Одним із найбільш яскравих показників глобалізації ринків виступає 

щоденний розмір здійснюваних на них валютних операцій. За оцінками 

МВФ, у цілому він перевищує 1 трлн. дол. на день, а в окремі дні обсяг 

здійснених операцій доходить до 3 трлн. 

У більшості країн Європи переважає модель фінансування, яка 

базується на банківському кредитуванні. Так загальна сума балансу 

європейських банків складає близько 330 % від ВВП відповідних країн. У 

США відповідний показник коливається в межах 90 %, в Японії – близько 

200 %, в Україні, станом на середину 2016р. загальна сума балансу банків 

складала близько 64 % від річного ВВП. Сума кредитів нефінансовим 

організаціям, наданих вітчизняними банками (станом на 01.07.2016 р.), 

склала близько 750 млрд грн, що відповідає 40 % ВВП країни. У США 

відповідний показник складає 187 %, Німеччині – 111 %, в середньому по 

країнах OECD – 108 %. [2] 

У середньому за останні п’ять років, загальна потужність українського 

фінансового ринку знаходиться в межах 50-60 % від ВВП. У США цей 



показник складає 416 %, в Японії – 298 %, в Німеччині – 195 %, Греції – 141 

%, у Польщі – 110 %.[2] 

Позитивні сторони фінансової інвестиції для України полягають в 

залучені прямих іноземних інвестицій, що приносять значні фінансові 

ресурси, потужні інвестиції та довгострокові пільгові кредити, нові 

технології, ділові зв’язки та репутацію, що дозволяють вийти на нові ринки 

та укріпити конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. 

Отже, глобалізація світових фінансових ринків є важливою умовою 

розвитку світової економіки, результатом якої є зростання рівня фінансової 

взаємозалежності. Всупереч ряду певних позитивних наслідків глобалізації, 

таких якінтеграція до міжнародних економічних систем, збільшення 

інвестицій та фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових 

організацій, глобалізація має й серйозні негативні наслідки як небезпека 

фінансових криз, боргова та фінансова залежність, тощо. Для такої країни як 

Україна глобалізація може бути вирішенням ряду проблем, але й 

рушійною.Україна має в першу чергу стабілізувати економіку та обрати свій 

шлях інтеграції, не забуваючи про свої національні інтереси. 
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