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- міграційна політика повинна сприяти притоку осіб 
спеціальної кваліфікації (Україна сьогодні на світовому ринку 
виступає поки що як країна експортер робочої сили. Щодо країн 
виїзду, то міграційні потоки з України поширюються на всі 
регіони світу. Однією з найбільших проблем, пов'язаних з 
трудовою еміграцією з України, є «відплив умів», але треба 
відмітити, що за останній час кількість іноземних громадян, що 
працюють в Україні значно зросла (до 10-15 тис. іноземців на рік). 
Найчастіше – це іммігранти з СНД, Китаю, В'єтнаму, Туреччини, 
Ірану, Сирії, які працюють переважно в таких сферах, які не 
потребують високої кваліфікації, – це  сфери торгівлі, послуг тощо 
[3]).  

Управління людським капіталом на сучасному етапі 
економічного розвитку набуває спрощених, адаптованих до 
національних умов форм із застосуванням аналітико-
управлінських інструментів суміжних сфер, серед яких управління 
демографічними процесами, соціальним забезпеченням, освітою 
тощо. Отже, важливим кроком підвищення 
конкурентоспроможності в нашій країні є побудова системи 
національної мобільності, яка надасть можливість здобути високий 
та якісний освітній і науковий рівні та якісну професійну 
підготовку.  
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 
 
Дослідження проблеми розвитку національного фінансового 

ринку набувають сьогодні важливого значення. В сучасних умовах 
розвитку економіки, нерозвиненості та недосконалості механізму 
внутрішнього фінансового ринку необхідним стає можливість 
виходу на зовнішні ринки українських агентів та відкриття для 
іноземного капіталу сфери внутрішнього ринку. Залучення 
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України в світову фінансову систему стає важливим фактором 
прискорення та значного покращення економічного розвитку в 
країні. 

На сьогодні особливого розмаху набув процес інтеграції та 
глобалізації фінансових ринків. Основні положення, що 
визначають загальні теоретико-методологічні основи розвитку 
національних фінансових ринків в умовах глобалізаційних 
процесів, базуються на концепціях провідних представників 
економічної думки - Р. Вернона, С. Ліндера, Б. Оліна, M. Портера, 
Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, О. Хекшера, Ю. M. 
Джонсона, Дж. Сороса, Ф. С. Mишкіна. Вагомий внесок у 
дослідження зазначених питань внесли такі вітчизняні вчені, як 
Барановський О. І., Блащук Ю. О., Пузяк M. І., Новошинська Л. В., 
Mозговий О. M., та ін. Разом з тим, існує нагальна потреба у 
подальших дослідженнях процесу формування конкурентних 
стратегій використання інструментів фінансового ринку для 
інтеграції України до світового фінансового ринку. 

Фінансовий ринок є системою ринкових відносин, що 
забезпечує  акумуляцію й перерозподіл грошових коштів 
суспільства через специфічні посередники, фінансові інститути, за 
допомогою численних фінансових інструментів та створює умови 
для переміщення фінансових ресурсів між господарськими 
суб’єктами з мінімальними трансакційними витратами, шляхом  
реалізації його специфічних функцій: акумуляція і розміщення 
грошових ресурсів (потоків); фіксація прав власності у формі 
фінансових інструментів (контрактів); зниження рівня ризиків 
фінансових втрат через невизначеність у майбутньому. 

Характерною особливістю фінансового ринку України є 
випереджуючий розвиток банківського сектору порівняно з 
іншими елементами фінансового ринку. Прискорення розвитку 
банківського сегменту спричинене: підвищенням рівня 
фінансового забезпечення вітчизняних банків за рахунок 
міжнародних запозичень; посиленням процесів концентрації 
банківського капіталу; збільшенням активності банків на ринку 
кредитування фізичних осіб; відсутністю якісних змін у інших 
сегментах фінансового ринку; незначним попитом на фінансові 
послуги інших фінансових інститутів тощо. 

З метою забезпечення розвитку фінансового ринку України 
запропоновано модель вдосконалення інституційної структури 
фінансового ринку України як комплекс заходів, що повинні 



 235

поетапно здійснюватися на кожному з інституційних рівнів з 
урахуванням інституційного забезпечення, особливостей 
діяльності фінансових інститутів та формальних параметрів 
удосконалення інституційної структури. 

Тому можна стверджувати, що проблема ролі та місця України 
в світі залежатиме від ефективності здійснення економічних 
реформ в країні. Аби вплив глобалізації на економіку України 
спричиняв не збільшення рівня фінансової нестабільності, а 
отримання державою всіх переваг, притаманних глобалізаційним 
процесам, повинні бути створені сприятливі умови для 
повномасштабної інтеграції всіх сегментів вітчизняної економіки 
до світового економічного простору, які в першу чергу мають 
полягати у розвиткові вітчизняного законодавства та розбудові 
відповідної сучасним умовам ринкової інфраструктури. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Відносини України та ЄС були започатковані відразу після 
здобуття Україною незалежності. Але інтеграційні процеси самі по 
собі є досить складними. Тому, перш за все, необхідно чітко 
уявляти умови ефективного входження в зону ЄС та наслідки: як 
позитивні так і негативні. 

Поряд з наслідками політичного та соціального характеру 
особливу увагу привертають можливі наслідки для економіки 
України, які є досить неоднозначними. 

З одного боку, членство в ЄС створить країні можливості для 
покращення стану економіки: об’єктивно, якщо Україна прагне 
стати членом ЄС, вона повинна мати досить високі 
макроекономічні показники, розвинений ринок, демонструвати 
тенденції до економічного зростання, що саме по собі є 
позитивними результатами. 

Отримання нових ринків збуту сприятиме збільшенню 
експорту і, як наслідок, збільшенню обсягів виробництва, а отже і 
створенню нових робочих місць. Зростання імпорту також має 
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