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Глобалізація є головною тенденцією розвитку сучасної світової 

економіки. Глобалізація – це об’єктивний і невідворотний процес, сутність 
якого полягає у збільшенні взаємовпливу і взаємозалежності національних 
економік, економік інтеграційних об’єднань, посиленні регулюючої ролі 
міжнародних організацій, активізації процесів злиття і поглинання 
компаній, відвойовування більших частин ринку транснаціональними і 
багатонаціональними компаніями. Процеси глобалізації яскраво виражені 
у фінансовій сфері, що дало підставу виділити фінансову глобалізацію як 
один із головних складників цього процесу. Рушійною силою фінансової 
глобалізації є міжнародний рух капіталу [1]. 

Фінансова глобалізація знаходить прояв у посиленні транскордонних 
потоків капіталу та загалом в інтеграції світової економіки у фінансовій 
сфері. Вона впливає на різні аспекти економічного розвитку: 

– довгострокові перспективи зростання економіки; 
– періодичність економічних циклів; 
– частоту економічних криз; 
– глибину і тривалість спаду виробництва під час криз. 
Ступінь розвитку фінансового сектора є найважливішим чинником дії 

фінансової глобалізації на розвиток економіки та ступінь її стійкості [1, 494]. 
Фінансовій глобалізації сприяють високі технології, мобільність 

капіталу і дерегулювання руху капіталу з боку держави. При цьому 
посилюється роль світових фінансових центрів як місць здійснення 
великих фінансових угод і торгівлі різноманітними фінансовими 
продуктами, кількість видів яких останніми роками стрибкоподібно 
зростає [2, 4–5]. 

Фінансова глобалізація має багато потенційних і діючих переваг: 
захист від національних шоків, ефективніший глобальний розподіл 
ресурсів, покращення міжнаціональних стандартів життя. Однак 
взаємозв’язок, викликаний глобалізацією, збільшує відкритість учасників 
та їхню вразливість до фінансових і реальних шоків й до ризику, що 
раптові зміни на ринку капіталу можуть перейти у великомасштабну 
економічну кризу. Фінансові кризи світового масштабу повторюються і є 
сигналом про необхідність зміни міжнародної валютно-фінансової системи 
[3, 252]. 

Таким чином, в умовах фінансової глобалізації складаються 
безперечні переваги для більшості національних економік: захист від 
внутрішніх шоків, ефективніший розподіл ресурсів, можливість 
мінімізувати ризики шляхом їх диверсифікації як по країнах, так і по 
фінансових інструментах. Разом із тим, породжена глобалізацією 
відірваність гігантських фінансових потоків від реального сектору, 



взаємозв’язок і взаємозалежність учасників глобального фінансового 
ринку роблять більш імовірним виникнення великої глобальної кризи. 
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