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відгуки міжнародних рейтингових агентств: Globe 
Spots, National Geographic, Trip Advisor, The Lonely 
Planet, які після проведення «Євро-2012» підняли 
туристичні прогнози країни з «аутсайдер» до «це 
необхідно побачити», змінили сприйняття України 
до рівня затребуваних туристичних напрямків.

Залучити туристів допоможе відновлення історич-
ної цінності багатьох міст, а також реконструкція 
туристично-оздоровчих комплексів. Ще одним важли-
вим моментом вважають проведення різних міжнарод-
них заходів, які зайвий раз пропагують Україну в світі.

Поки ж основним фактором залучення туристів 
в Україну є стабілізація ситуації на сході – істот-
ний фактор, який вже привернув негативну увагу до 
нашої країни. Тому туристи почнуть активно відвід-
увати Україну, тільки коли будуть впевнені у своїй 
безпеці перебуваючи в країні.
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У статті розглянуто основні засади та особливості становлення міжнародного ринку фінансових послуг на сучасному етапі. 
Розкрито підходи вітчизняних та зарубіжний науковців до визначення сутності поняття «світовий ринок фінансових послуг». Про-
аналізовано вплив глобалізаційних процесів на формування умов розвитку міжнародного ринку фінансових послуг. Визначено 
структуру та функції світового ринку фінансових послуг. Окреслено особливості розвитку ринку фінансових послуг України та 
механізми його ефективної інтеграції в систему міжнародних економічних відносин.
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Постановка проблеми. Фінансова глобалізація 
знайшла своє вираження у трансформації локаль-
них фінансових ресурсів у міжнародні, загальному 
збільшенні транскордонних потоків інвестування 
та, відповідно, розширенні обслуговуючих їх ринків 
фінансових послуг, а також у підвищенні ролі цих 
ресурсів у світовому економічному розвитку. Таким 
чином, розширення світогосподарських зв'язків 
висунуло необхідність формування міжнародного 
ринку фінансових послуг, що забезпечує акумуля-
цію і перерозподіл фінансових ресурсів відповідно до 
обсягу і динаміки попиту та пропозиції на них на 
світовому ринку капіталів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань становлення міжнародного ринку 
фінансових послуг в умовах глобалізації присвя-
чено ґрунтовні наукові доробки багатьох вітчизня-
них учених-економістів, зокрема Н.М. Внукової [1], 
В.П. Левченко [2], А.А. Болдової, [3; 4], В.Л. Плес-
кача [5]. Їхні праці зробили значний внесок у фор-
мування сучасної наукової думки щодо особливостей 
фінансової глобалізації сьогодення. Однак дина-
мічний розвиток міжнародного ринку фінансових 
послуг обумовлює появу нових проблем та характер-
них рис його функціонування, що визначає необхід-
ність подальших досліджень.
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балізаційних особливостей розвитку міжнародного 
ринку фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток глобальної економіки на сучасному етапі відбува-
ється здебільшого завдяки різкому зростанню частки 
фінансового сектору у світовому валовому національ-
ному продукті та домінуванню доходів від операцій на 
фінансових ринках у структурі сукупних доходів роз-
винутих країн. Особливо важливу роль у цьому про-
цесі займає світовий ринок фінансових послуг. Інтен-
сивний розвиток світового ринку фінансових послуг 
є необхідною умовою сталого економічного зростання 
всіх без винятку країн світу. Становлення світового 
ринку фінансових послуг в його нинішній формі від-
булося в результаті стрімкого підвищення потреби 
суб’єктів міжнародного бізнесу та урядів країн у 
додатковій формі мобілізації коштів для фінансового 
забезпечення економічного розвитку. Крім того, сві-
товий ринок фінансових послуг довів свою здатність 
виступати в якості барометра міжнародної економіки, 
який ефективно функціонує при низьких темпах 
інфляції, стабільній законодавчій і нормативній базі, 
сприятливому інвестиційному кліматі тощо.

Відтак, на сучасному етапі розвиток ринків фінан-
сових послуг характеризується глобалізаційними про-
цесами, які призводять до посилення взаємозалеж-
ності та взаємовпливу країн світу у сфері фінансових 
відносин, зростання ролі міжнародних кредитних від-
носин, міжнародного руху капіталів, а також джерел 
надходження доходів і розміщення активів в інших 
країнах. В основі фінансової глобалізації – вільний 
рух капіталів і валюти, їх перетинання національ-
них кордонів, що призводить, своєю чергою, до фор-
мування глобальних фінансових ринків і світового 
фінансового середовища. Традиційно до ринків фінан-
сових послуг відносять професійні послуги на ринках 
банківських, страхових, інвестиційних послуг, опера-
цій із цінними паперами та ринків інших видів, що 
забезпечують обіг фінансових активів.

Своєю чергою, на фінансову глобалізацію впливає 
низка чинників, серед яких можна виділити: регу-
лятивні, технологічні, політичні, соціальні, чинники 
якісних змін у фінансах та інші. Сучасна глобалізо-
вана економіка – це передусім фінансова економіка у 
вигляді взаємопов'язаної та взаємозалежної системи 
фінансових ринків країн світу, які поділяються на 
ринки розвинуті та такі, що розвиваються. Світовий 
ринок фінансових послуг є складовою частиною світо-
вої фінансової системи, в який інтегровані національні 
ринки фінансових послуг країн із відкритою еконо-
мікою. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг 
зокрема за своєю природою завжди були інтернаціо-
нальними, адже інвестори завжди шукали найкращі 
варіанти застосування капіталу в усіх країнах світу [6].

Міжнародні фінансові потоки та фінансова глоба-
лізація відіграють вагому роль на фінансових ринках 
та ринках фінансових послуг кожної країни світу. 
В умовах фінансової глобалізації кількість фінансо-
вих альтернатив для підприємств і банків – реци-
пієнтів іноземного капіталу – зростає, а вартість 
залучення капіталу знижується, розширюється база 
потенційних інвесторів і підвищується ліквідність 
фінансових інструментів. Потоки іноземного капі-
талу приносять суттєву економічну вигоду всім сторо-
нам. Іноземні інвестори диверсифікують свої ризики 
за межами вітчизняного ринку й отримують доступ 
до можливостей одержання прибутку по всьому світі. 
Країни, що залучають іноземний капітал, одержують 
різноманітні вигоди: підвищується рівень інвестицій; 

відбувається обмін досвідом управління, програмами 
підготовки кадрів; налагоджуються важливі зв'язки 
з постачальниками та міжнародними ринками. 

Однак слід принципово наголосити й на тому, що 
поряд зі здобутками міжнародні фінансові потоки 
несуть із собою низку втрат, які значною мірою ніве-
люють їх позитивний вплив. Водночас загальновиз-
наним негативним наслідком таких потоків є поси-
лення макроекономічної волатильності (залежності). 
Фінансова глобалізація підвищує чутливість еконо-
мік країн, що розвиваються, до дії зовнішніх шоків. 
У таких умовах ризики фінансової інтеграції тісно 
пов'язані з можливістю поширення фінансових криз 
на інші країни. Однак потоки міжнародного капіталу, 
особливо потоки непостійних короткострокових інвес-
тицій посилюють певну небезпеку щодо країн, що роз-
виваються. Це змушує виробляти політику і створю-
вати інститути, які б допомогли досягнути рівноваги, 
щоб мобільність капіталу приносила вигоди країнам, 
що розвиваються, а не підривала їх економіку.

Відповідного розвитку набувають і глобальні 
інституційні механізми активізації міжнародної тор-
гівлі фінансовими послугами. Так, потужним чинни-
ком лібералізації світового ринку фінансових послуг 
слугує Генеральна угода СОТ із торгівлі послугами 
(ГАТС), зобов’язання якої у сфері фінансових послуг 
не залишились постійними з часу набуття чинності 
в 1995 р., а постійно розширюються і доповнюються 
дедалі вищими рівнями вимог протягом всієї істо-
рії багатосторонніх переговорів із питань торгівлі. 
Дедалі більша увага до лібералізації міжнародної 
торгівлі фінансовими послугами приділяється і під 
час переговорів про укладання угод про створення 
поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі.

За таких умов поняття «світовий ринок фінансо-
вих послуг» набуває широкого значення, і залежно 
від сфери та напрямів дослідження цього явища в 
сучасній науковій літератури трактується по-різному. 
Зокрема, А. Загородній розглядає ринок фінансових 
послуг як «сферу діяльності учасників ринків фінан-
сових послуг із метою надання та споживання пев-
них фінансових послуг» [7, с. 28]. І. Бланк зазначає, 
що «у найзагальнішому вигляді фінансовий ринок є 
ринком, на якому об'єктом купівлі-продажу висту-
пають різноманітні фінансові інструменти та фінан-
сові послуги» [8, с. 93]. Своєю чергою, В. Ходаківська 
ототожнює ринок фінансових послуг та фінансовий 
ринок, зазначаючи, що «фінансовий ринок (ринок 
фінансових послуг) – це узагальнена назва тих рин-
ків, де проявляються попит і пропозиція на різні 
фінансові активи (фінансові послуги), це сукупність 
усіх фінансових активів країни, що є сферою реалі-
зації фінансових активів і фінансових відносин між 
продавцями та покупцями цих активів» [9, с. 54]. 
Разом із цим слід відзначити, що визначення поняттю 
«ринок фінансових послуг» дано у вітчизняному зако-
нодавстві, зокрема у Законі України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», де вказано: «Ринок фінансових послуг – це 
сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг 
(юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, які відповідно до закону мають 
право здійснювати діяльність з надання фінансових 
послуг на території України, та споживачів таких 
послуг) із метою надання та споживання фінансових 
послуг» [10]. До ринків фінансових послуг, згідно 
із Законом, належать професійні послуги на ринках 
банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних 
послуг, операцій із цінними паперами та інших видах 
ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.
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Узагальнивши методологічні підходи різних нау-
ковців, світовий ринок фінансових послуг, на нашу 
думку, можна визначити як сукупність економіч-
них відносин, які пов'язані з непрямим фінансуван-
ням ресурсних потреб економічних суб'єктів шля-
хом обміну грошей на фінансові послуги через сферу 
фінансового посередництва. На світовому ринку 
фінансових послуг взаємодіють попит (в особі покупця 
фінансової послуги) і пропозиція (в особі продавця 
даної послуги). Кожна сторона має власні інтереси, 
що можуть збігатися або не збігатися. Результатом 
функціонування світового ринку фінансових послуг є 
надання фінансової послуги як особливої форми нема-
теріального активу, котра рухається від посередника 
до споживача за допомогою інформаційно-комуніка-
тивної мережі взаємного зв'язку.

Таким чином, світовий ринок фінансових послуг 
виступає в ролі функціональної підсистеми глобаль-
ного фінансового ринку. Основне функціональне 
призначення ринку фінансових послуг полягає в 
тому, що за допомогою інструментів ринку фінан-
сових послуг відбувається трансформація фінансо-
вих ресурсів зі стану потенційного їх використання 
в продуктивний організований оборот, тобто перехід 
зі стану статики у стан динаміки. З погляду інститу-
ційного підходу світовий ринок фінансових послуг є 
складною цілісною системою, що об'єднує інститути, 
організації та індивіди, які мають складну систему 
взаємозв'язків. Основна мета функціонування світо-
вого ринку фінансових послуг – забезпечення само-
регулювання процесу надання фінансових послуг, 
тому сутність даного ринку як економічного поняття 
проявляється в тому, що світовий ринок фінансових 
послуг є складною системою економіко-правових від-
носин, що забезпечує встановлення контактів між 
споживачами і посередниками з метою купівлі-про-
дажу фінансових послуг, у рамках яких формуються 
попит та пропозиція, а також ціни на них.

Отже, основні елементи світового ринку фінансо-
вих послуг – це попит і пропозиція, котрі взаємодіють 
так, що досягають їх відносної рівноваги стосовно ціни 
фінансової послуги. Носіями пропозиції є фінансові 
посередники, а попиту – споживачі, тобто покупці.

Розглянемо також структуру світового ринку 
фінансових послуг за видами послуг (рис. 1).

Таким чином, на світовому ринку фінансових 
послуг найрозвинутіші три ринки:

– світовий ринок банківських послуг, що опосе-
редковують послуги кредитного і валютного ринків;

– світовий ринок страхових послуг;
– світовий ринок інвестиційних послуг, до якого 

належать послуги, що опосередковують інвестиційну 
діяльність.

Запропонована структура світового ринку фінан-
сових послуг є найбільш універсальною. Зазначимо, 
що всі сектори світового ринку фінансових послуг 
пронизані єдиною структурною складовою – похід-
ними фінансовими інструментами. Тому, на нашу 

думку, немає економічного сенсу в спеціальному 
виділенні сегмента послуг із деривативами у струк-
турі світового ринку фінансових послуг.

Також слід зазначити, що сучасна структура між-
народного ринку фінансових послуг значною мірою 
відповідає потребам фінансових ринків розвинених 
країн, що забезпечує насамперед рух капіталу і гро-
шових ресурсів у національних кордонах і значною 
мірою відповідає структурі цих ринків.

Послуги, що надаються на світовому ринкову 
фінансових послуг, є договорами, у результаті яких 
одночасно виникають активи в іноземній валюті в 
одних учасників ринку та зобов'язання в іноземній 
валюті – в інших його учасників. Асортимент та різ-
номанітність послуг, пропонованих на світовому рин-
кову фінансових послуг, зростають швидкими тем-
пами, адже якщо даний ринок не пропонуватиме 
нових інструментів, то він швидко втратить динамізм 
і обсяги. Одним із мотивів, що спонукає до придбання 
фінансових послуг, є ступінь їхньої прибутковості. 
Залежно від фінансового ресурсу, що лежить в основі 
фінансової послуги на світовому ринку фінансових 
послуг, ціна набуває різних форм: відсотка, дивіденду, 
комісії, страхової премії тощо. Формування ціни 
фінансової послуги на світовому ринку фінансових 
послуг також охоплює тривалість терміну відчуження 
фінансових коштів від їхніх власників. Зазвичай за 
готовність невикористання власних заощаджень три-
валий час власники (продавці фінансових продуктів) 
потребують підвищену ціну (плату).

Що стосується України, то вона поступово інте-
грується до міжнародних ринків фінансових послуг, 
і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі 
відчутнішими для української фінансової системи та 
вітчизняного ринку фінансових послуг зокрема. Пози-
тивний чи негативний вектор змін від глобалізації 
залежить від рівня розвитку національної економічної 
системи та ринку фінансових послуг держави, адже 
чим стабільніша фінансова система країни та ефек-
тивніший фінансовий ринок, тим більше позитивних 
результатів вона може одержати від процесу глобалі-
зації. Враховуючи це, Україні слід виробити політику, 
здатну протистояти викликам фінансової глобалізації 
та запобігати негативним наслідкам цього процесу.

У стратегічній перспективі Україна має повністю 
інтегруватися до глобальної фінансової системи та 
стати її повноправним учасником, але це створює 
нові умови функціонування внутрішнього фінансового 
ринку, нові правила поведінки українського бізнесу, 
нові принципи державного управління тощо. У таких 
умовах необхідна розгорнута, цільова підготовка Укра-
їни, її фінансової системи, а також окремих учасни-
ків ринків фінансових послуг до глобальних правил 
функціонування. Зауважимо, що це має відбуватися з 
урахуванням національних інтересів та інтересів укра-
їнського бізнесу в цілому, без загрози економічній та 
фінансовій безпеці держави [12].

Тому для повноцінної участі в глобальному про-
цесі формування світової фінансової сис-
теми на рівноправних умовах національ-
ному ринку фінансових послуг доцільним 
вбачається:

– вдосконалити вітчизняну норма-
тивно-правову базу з метою усунення аси-
метричного розвитку серед представників 
фінансового посередництва;

– розробити механізми стулювання 
регіональної збалансованості ринку фінан-
сових послуг. Упровадження нових техно-
логій, розробка та диверсифікація послуг, 

Рис. 1. Структура світового ринку фінансових послуг
Джерело: [11, с. 43]
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що надаватимуться клієнтам, призведуть до необхід-
ної для обслуговування національної економіки зрос-
тання капіталізації;

– створити умови для інтеграції банківської сис-
теми у світовий фінансовий простір шляхом адапта-
ції до вимог ринків фінансово-банківських послуг;

– поліпшити якість і надійність корпоративного 
управління та керівництва на ринку фінансових 
послуг, що повинно знайти своє відображення з ура-
хуванням зарубіжного досвіду та національних осо-
бливостей.

Висновки. Міжнародний ринок фінансових послуг є 
тим середовищем, в якому відбувається обмін фінансо-
вими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капі-
талу з різних країн світу. Міжнародний ринок фінансо-
вих послуг виступає в ролі функціональної підсистеми 
глобального фінансового ринку. Його основне функці-
ональне призначення полягає в трансформації фінан-
сових ресурсів зі стану потенційного їх використання 
в продуктивний організований оборот за допомогою 
інструментів ринку фінансових послуг. Україна посту-
пово інтегрується до міжнародного ринку фінансових 
послуг, і наслідки глобалізаційних процесів стають 
дедалі відчутнішими для її фінансової системи.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Внукова Н.М. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: 

[монографія] / Н.М. Внукова [та ін.]; Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архітектури. – Харків: Лідер, 2014. – 190 с. 

2. Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових 
послуг України: [монографія] / В.П. Левченко. – К.: Центр учбо-
вої літератури, 2013. – 365 с. 

3. Болдова А.А. Ринок фінансових послуг України: глобаліза-
ційний аспект / А.А. Болдова, В.Ю. Мойко // Збірник науко-
вих праць Національного університету Державної податкової 
служби України. – 2012. – № 1. – С. 72–79.

4. Болдова А.А. Інтеграція ринку фінансових послуг у глоба-
лізоване світове середовище / А.А. Болдова, К.М. Бреус, 
Л.О. Вітренко // Збірник наукових праць Національного універ-
ситету Державної податкової служби України. – 2013. – № 2. – 
С. 6–13.

5. Плескач В.Л. Фінансові послуги як складова інтеграції України 
у світовий інформаційно-економічний простір / В.Л. Плескач // 
Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 89–95.

6. Корж М.В. Вплив глобалізації на визначення напрямків роз-
витку світової економіки / М.В. Корж // Економічний форум. – 
2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://eforum-lntu.com/assets/files/articles/2012/1/12.pdf.

7. Загородній А.Г. Ринок фінансових послуг: термінологічний 
словник: [підручник] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Бес-
кид Біт, 2008. – 544 с. 

8. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами / 
И.А. Бланк. – К.: Итем ЛТД, 1996. – 619 с. 

9. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: [навч. посіб.] / 
В.П. Ходаківська, О.Д. Данилов. – Ірпінь: Академія ДПС Укра-
їни, 2001. – 501 с. 

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/2664-14.

11. Войтенко О.М. Світовий ринок фінансових послуг: особливості 
структури та функціонування / О.М. Войтенко // Економіка та 
інноваційний розвиток національного господарства. – 2013. – 
№ 6. – С. 41–45.

12. Стукало Н.В. Становлення концепції розвитку національної 
фінансової системи України в умовах глобалізації / Н.В. Сту-
кало // Економіка та держава. – 2009. – № 7. – С. 16–27.


