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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
 
У світовому господарстві постійно відбувається 

переливання грошового капіталу з однієї країни до іншої, що 
створює світові фінансові потоки. Ці потоки обслуговують 
міжнародну торгівлю товарами, послугами і перерозподіл 
капіталів між країнами. 

Основними каналами руху фінансових потоків є: 
 валютно-кредитне і розрахункове обслуговування 

купівлі-продажу товарів і послуг; 
 зарубіжні інвестиції в основний і оборотний капітал 

(ПЗІ); 
 валютні операції; допомога країнам, що розвиваються [1, 

32]. 
Міжнародні фінансові потоки являють собою сукупність 

операцій, об'єктом яких служить грошовий капітал. Місцем 
проведення цих операцій є сукупний фінансовий ринок, який 
складається з таких взаємопов'язаних і взаємообумовлених 
ринків: валютного, кредитного та фондового. 

Світовий фінансовий ринок вперше з'явився у 1950-х роках 
у формі ринку євровалют. На його подальший розвиток вплинули 
такі події: 

 у 1960-х роках – швидке економічне зростання Японії, що 
надало нові можливості для бізнесу на Далекому Сході; 

 у 1970-х роках – світова фінансова криза (1971 і 1973 
роки), що призвела до краху Бреттон-Вудської системи та 
банківська криза у США 1979 р.; 

 у 1980-х роках – процес лібералізації національних ринків 
капіталу індустріальних країн, який стимулював швидке 
зростання міжнародного руху капіталу; 

 у 1990-х роках – зміна політичних систем у 
східноєвропейських комуністичних країнах (1989-1990 рр.) і 



перехід до ринкової економіки; 
 у 2000 р. – злиття Паризької, Амстердамської та 

Бельгійської фондової бірж, створення Eronext – найбільшого за 
обсягами торгового фондового ринку в єврозоні; оприлюднення 
намірів про злиття двох найпотужніших європейських бірж – 
Лондонської та Франкфуртської у «Ай-Ікс» [2, 168-169]. 

Внаслідок глобалізації фінансового ринку міжнародні 
потоки грошей почали перевищувати міжнародні потоки товарів і 
послуг при визначенні валютних курсів. Внаслідок того, що 
кошти переміщуються швидше по відношенню до змін у 
відсоткових ставках та курсах іноземної валюти, міжнародна 
мобільність капіталу інтенсифікує нестійкість валютних курсів. 
Валютні курси стали більш мінливими до національної 
макроекономічної політики. 

Таким чином, призначення фінансових ринків полягає в 
тому, щоб забезпечити ефективний розподіл наявного обсягу 
вільного капіталу між кінцевими споживачами (інвесторами) [3, 
257]. При цьому, фінансові ринки і є саме тим механізмом, який 
для укладення угод зводить тих, хто пропонує гроші, з тими, хто 
їх шукає. 
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