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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

У сучасних мінливих умовах розвитку України основними факторами економічного 

стимулювання зростання економіки є наявність розвиненого ринку капіталу та доступних 

фінансових ресурсів, що дозвиляє підтримувати  конкурентоспроможність вітчизняних 

промислових підприємств на світових ринках в умовах глобалізації. 

Виявлення новітніх тенденцій розвитку фінансових центрів світу дозволить 

наблизитися до розуміння природи сучасних фінансових криз. Отже, актуальність теми 

зумовлена необхідністю переосмислення наслідків глобалізації фінансових ринків і 

сучасного розвитку світових фінансових центрів, що визначило актуальність вибраного 

нами дослідження. 

В умовах сучасного світового господарства та глобалізації економіки зростає 

доступність фінансових ресурсів, актуальність залучення інвестицій та дослідження 

закордонного досвіду формування, діяльності та розвитку провідних фінансових центрів та 

врахування іх досвіду для підвищення ефективності фінансування вітчизняних компаній 

та перетворення України у міжнародний фінансовий центр. 

Світові фінансові центри на сьогоднішній день є головним елементом світового 

господарства., які контролюють міжнародні кредитні, валютні та інші фінансові операції, 

торгівлю золотом, цінними паперами тощо.

Фінансовий центр – це глобальне місто, в якому багато банків міжнародного 

значення, великих фірм, та є фондова біржа. Міжнародний фінансовий центр – це нечітко 

визначений термін, що використовується на позначення важливого учасника 

міжнародного фінансового ринку. Міжнародний фінансовий центр зазвичай має хоча б 

одну велику фондову біржу [4]. 

Згідно Дослідження консалтингової компанії Y/Zen і Китайського інституту 

розвитку, міста – світові фінансові центри, що потрапили до першої двадцятки (2020 рік): 

Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Токіо, Гонконг, Сінгапур, Пекін, Сан-Франциско, 
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Шеньчжень, Цюрих, Лос-Анджелес, Люксембург, Единбург, Женева, Бостон, Франкфурт, 

Дубай, Париж, Вашингтон, Чикаго [12]. 

У 2020 році тільки 10 із 50 лідерів продемонстрували помітне зростання й позитивну 

динаміку. Позиції інших мегаполісів дещо знизилися. До суттєвих коливань у результатах 

призвело кілька факторів, з-поміж яких: політична нестабільність; невизначеність щодо 

торгівлі; вплив пандемії коронавірусу на економіку [12]. 

Згідно з дослідженням агентства Reuters (початок 2022 р.), Лондон залишається 

головним світовим фінансовим центром світу. Але він поступається Нью-Йорку та 

Сінгапуру у доступі до талантів, тоді як Париж посилює конкуренцію з боку 

Європейського Союзу. 

У дослідженні корпорації City of London було обрано сім центрів, що фігурують в 

інших дослідженнях фінансових центрів. ―Політики Великої Британії мають гарантувати, 

що її бізнес, як і раніше, користуватиметься широким доступом до найкращих фахівців з 

усього світу. Вихід із ЄС, припинення свободи пересування та запровадження нової 

імміграційної системи завдали шкоди сприйняттю Великої Британії як привабливого 

ділового середовища для міжнародних талантів останніми роками‖ [12]. 

Нью-Йорк лише трохи відстає і скорочує розрив, за ним йдуть Сінгапур, Франкфурт, 

Париж, Гонконг і Токіо. Він залишається найбільшим фінансовим центром, у той час, як 

Лондон відстає від Сінгапуру зі стійкої бізнес-інфраструктури, доступу до талантів і 

навичок, а також сприятливого нормативно-правового середовища. 

Рейтинг сьоми міжнародних фінансових центрів (початок 2022 р.) наведено на 

рис. 1. 

Рис. 1. Рейтинг сьоми міжнародних фінансових центрів (початок 2022 р.) 

Загальний податок для британських компаній, які надають фінансові послуги, 

зокрема для банків, також відносно високий. Також Міністерство фінансів Великої 

Британії запропонувало, щоб Банк Англії мав офіційний обов‘язок ―сприяти‖ 

конкурентоспроможності Лондона. 

Загальна вартість стартапів у галузі кліматичних технологій у столиці Великої 

Британії за даними Investory News майже потроїлася за рік і досягла $28 млрд. [13]. 

Іноді вважають, що Сінгапур та Гонконг – це країни-близнюки. Їхні шляхи до 

становлення процвітаючими фінансовими центрами виявилися протилежними. 

Гонконг прийняв пропозицію країн Європи прийняти вже сформовану і випробувану 

модель економічного успіху, що заснована на демократичних інститутах. Сінгапур же 



87 

навпаки – звільнився від колоніального ярма та обрав свій унікальний шлях. 

Найважливішим елементом розвитку для створення успішної економіки, і елементом 

зниження соціальної напруги є мовне питання [1]. 

Особливості формування світових фінансових центрів  Азійсько-Тихоокеанського 

регіону наведено на рис. 2. 

Особливості формування світових фінансових центрів Азійсько-Тихоокеанського регіону

На формування Сингапуру, як світового фінансового центру, сприяло його вигiдне географiчне положення на шляхах 

як регiональної, так i свiтової торгiвлi; комунікативні зв'язки з Лондоном та iншими мiстами; пiльговий податковий 

режим.

Другою особливiстю Сингапуру є те, що вiн є єдиним фiнансовим центром країн, що розвиваються з майже повним 

набором всiх складових: ринком золота; валютним ринком; ринком банкiвських кредитiв з фондовим ринком. Активне 

економічне зростання країни на фоні швидкого розвитку економік країн Східної та Південно-Східної Азії викликало 

приплив значних обсягів іноземного капіталу до Сінгапуру [2]. Сингапур – це яскравий приклад всесвітнього процесу 

глобалізації економіки, становлення сучасної державності та розвитку демократії. Позитивний досвід соціально-

економічних і політичних перетворень Сингапуру може бути успішно використаний і в Україні, але з урахуванням 

соціальних, політичних, історичних та економічних особливостей країни.

Гонконг став територією, де однаково на високому рівні розмовляють як англійською, так і китайською, і де умови 

ведення бізнесу зрозумілі і місцевим, і іноземним бізнесменам, а величезний китайський ринок майже під рукою. Тут 

панує закон, і за це Гонконг полюбляють інвестори. Започаткований на перетині великих торгових шляхів, цей район 

максимально використовував і продовжує використовувати своє вигідне географічне положення. Гонконг – це другий 

серед міжнародних фінансових центрів IPO, другий за масштабом фондовий ринок в Азії і перший за обсягом торгів у 

юанях. А ще Гонконг є базою для 70 зі 100 найбільших на нашій планеті банків [3].

Для того, щоб Гонконг залишався і надалі конкурентоспроможним фінансовим центром, ділова спільнота Китаю 

послідовно й цілеспрямовано будує екосистеми, в яких логіка конкуренції перетворюється на логіку взаємодії та 

кооперації. Ця сучасна логіка, яку ще називають coopetition, базується на тому, що учасники ринку дбають не тільки 

про власні інтереси, але й про партнерів та ринок в цілому. Таким чином, співпраця бірж Гонконгу й Шанхаю 

спрямовується на підтримку інвесторів, зацікавлених у присутності як у материковому Китаї, так і в Гонконзі.

Для п‘ятого етапу є характерними рисами є зростання ролі світової економіки у світі та поширення спеціалізації 

міжнародних фінансових центрів. На основі цього відбувається перерозподіл влади між глобальними (Лондон, Нью-

Йорк) та колишніми регіональними фінансовими центрами (Сінгапур, Гонконг) [4].

Нові міжнародні фінансові центри демонструють значний динамічний успіх зростання в порівнянні з "старими" 

центрами. Таким чином, середньорічний темп зростання міжнародних кредитних операцій в нових міжнародних 

фінансових центрах помітно вище, ніж в більшості традиційних. Змінилася не лише кількісна, а й географічна складова 

міжнародних фінансових центрів. Сучасні нові фінансові центри змістилися до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Рис. 2. Особливості формування світових фінансових центрів Азійсько-

Тихоокеанського регіону [2, 3, 4] 

У Сінгапурі закріплено на законодавчому рівні 4 офіційних мови: англійська мова та 

3 мови етнічних груп. Наявність трудових ресурсів, що вільно володіють англійською 

мовою, стало аргументом для відкриття у Сінгапурі виробництв та представництв 

транснаціональних корпорацій. Завдяки цьому інноваційному рішенню, з 90-х років 

Сінгапур займає провідні місця у світових рейтингах ведення бізнесу. Як і в будь-якій 

країні, що змінює свій устрій, проблем із вивченням нової іноземної мови було достатньо, 

проте у наш час майже всі сінгапурці  вільно володіють англійською мовою, що дозволило 

країні інтегруватися до світового господарства та забезпечило конкурентоспроможність 

на світових ринках [1]. 
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Особливості формування світових фінансових центрів Азійсько-Тихоокеанського 

регіону наведено на рис. 2. 

Вітчизняна фінансова система є нестабільною, тому перетворення країни на світовий 

фінансовий центр – це надто складне задання. Для цього як мінімум необхідно мати 

високий рівень освіти громадян, високий рівень медичного добробуту та прозорість і 

чесність усіх фінансових операцій,  що будуть здійснюватися в країні [6]. 

Для поступового перетворення України на світовий фінансовий центр необхідно 

враховувати економічну та політичну ситуацію України. Але розглянемо кожен пункт 

детально. 

По-перше, рівень освіті в Україні в останні роки знижується, це переважно 

пов‘язано зі складною епідеміологічною ситуацією у світі, тому заклади вищої освіти та 

школи були вимушені перейти на дистанційний режим роботи, внаслідок чого частина 

знань не засвоюється, а це впливає на майбутню кваліфікацію і практичні навички кадрів. 

Це формує загальний освітній рівень країни. Вважаємо, що реформа системи освіти 

потребує значної перепідготовки фахівців, безкоштовні державні тренінг-програми, 

забезпечення необхідною літературою. Таким чином, держава регулюватиме процеси 

навчання, поступово вдосконалюючи ефективність рівня освіти. 

Медицина, як чинник, також важлива при переході країни до статусу міжнародного 

фінансового центру. 

Якщо держава і надалі буде підтримувати цей сектор, наша краіна стане «безпечною» для 

інвесторів з точки зору їхнього благополуччя, бо вони зможуть проводити фінансові операції в 

країні, яка надасть їм медичну допомогу.  Сектор охорони здоров‘я привабливий і для іноземних 

інвесторів, що хочуть відкривати нові клініки, тому що наразі ЗВО випускають спеціалістів 

вірусологів, мікробіологів, біохіміків, біофізиків, знання яких затребувані як в Європі, так і в 

Україні, проте існує проблема трудової трудової міграції медичних працівників, внаслідок 

невисокого рівня їх заробітньої платні. 

Третій і головний фактор, без якого освіта, медицина та фінансова сфера не 

розвиватимуться стрімкими темпами – це антикорупційні заходи. Корупція, як відомо, присутня 

майже в усіх сферах розвитку країни.  

Існують корупційні покарання у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності 

та/або вилучення майна на підставі постанови суду, санкцій, антимонопольного комітету, але всі 

ці заходи не завжди ефективні, внаслідок низького рівня доходів населення, високого рівня 

інфляції та жаги до збагачення окремих очільників певних інстанцій. Поки не зміниться людське 

мислення, що державна посада не дає права на  корупційні дії, корупція процвітатиме і надалі.  

Фінансово-економічна галузь України також має розвиватися більш стрімкими темпами, щоб у 

майбутньому країна змогла досягти статусу «Міжнародного фінансового центру». Слід розвивати 

фондовий ринок України. Це створить міжнародний іміджевий престиж, дасть стартову 

площадку широкому спектру інвесторів, як колись зробили Гонконг і Сінгапур [7, 8, 9, 10, 15-23]. 

Отже, вивчення створення міжнародного фінансового центру започатковується у виді 

абстрактного руху грошових коштів і згодом упорядковується в широкомасштабні просторові 

фінансові процеси. Досвід становлення кожної країни унікальний, що грунтується на 

математичних залежностях між капіталом і зовнішніми агрегатами, далі посилюється єдність 

світового господарства, його органічна цілісність, яка проходить у єдності з такими 

взаємопов‘язаними явищами економічного життя суспільства, як становлення світової 

конкуренції та консолідація світового господарства, а також формування міжнародного 

фінансового центру.  

Четвертим фактором може стати створення умов для залучення державних та приватних 

інвестицій у фінансовий сектор, вдосконалення зоконодавчої та податкової політики фінансового 

сектору тощо. 

Український міжнародний фінансовий центр (УМФЦ) із внеском держави і 

техпідтримкою міжнародних фінансових установ може бути запущений восени 2023 року, 



89 

зазначається в Концепції розвитку фондового ринку України розробленою за участю 

Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

Наша цільова модель: створення повністю інтегрованого фінансового холдингу для 

здійснення торгів і розрахунково-клірингової діяльності під егідою УМФЦ. 

Згідно з ним, у складі УМФЦ буде універсальна біржа для обслуговування як 

товарних ринків (спотовий ринок електроенергії, газу та сільгосппродукції), так і ринків 

капіталу (облігації, акції, фінансові та товарні деривативи). 

Другою основною складовою УМФЦ, зазначено в документі, є фінансово-

інфраструктурний холдинг, акціонерами якого виступають держава, інституційні та 

приватні інвестори. За задумом авторів він включає в себе центральний контрагент, 

центральний депозитарій і торговий репозиторій. 

Приблизна цільова структура власності - 49% у держави, 31% у стратегічних 

приватних інвесторів і 20% - у міжнародних фінансових організацій. 

Важливою частиною проекту є створення арбітражного центру УМФЦ для зниження 

нинішніх ризиків української судової системи, а також консультативної ради і бюро 

зв'язків з інвесторами. 

Для реалізації проекту УМФЦ і його практичного запуску восени 2023 року 

намічено, зокрема, до кінця цього року підписати меморандум з донорами, на початку 

наступного року прийняти законодавство про повноваження регулятора і Арбітражного 

центра, а до кінця наступного року - реформувати депозитарій і розрахунково-клірингову 

діяльність. 

"Гучний старт 2024-2025рр - первинне публічне розміщення акцій (IPO) 

Національного інвестиційного фонду, "Укрзалізниці", "Укрпошти", енергокомпаній, 

Національного аграрного фонду, інших підприємств". 

Концепція розвитку фондового ринку в Україні була представлена 22 жовтня на 

нараді з обговорення питання про створення інфраструктури для розвитку фондового 

ринку в Україні. Участь у ньому взяли прем'єр, глава Нацкомісії з цінних паперів та 

фондового ринку України Тимур Хромаєв, директор офісу економічного зростання 

USAID Фархад Гаусса, старший банкір ЄБРР Ірина Кравченко та представники уряду. 

Нині держава контролює Національний депозитарій України і Розрахунковий центр 

(РЦ). Частка Нацбанку України в РЦ становить 77,7897%, а в НДУ - 25% акцій. Крупними 

акціонерами Нацдепозитарію є держава в особі НКЦПФР - 25%, пенсійний фонд НБУ - 

10,9399%, державні Ощадбанк і Укрексімбанк - відповідно 25% "мінус" 1 акція і 9,9903%. 

[14]. 

Виcнoвки. Проведено аналіз особливостей формування світових фінансових центрів 

Азійсько-Тихоокеанського регіону. Проведене дослідження продемонструвало, що досвід 

Сінгапуру та Гонконгу свідчить, як залучаючи кращих спеціалістів можна перетворитись 

на процвітаючу країну, міжнародний фінансовий центр. Україна має великі можливості і 

ресурси для розвитку, в неї є потенціал стати одним з провідних фінансових центрів, але 

для цього потрібно перейняти досвід становлення існуючих міжнародних фінансових 

центрів, врахувати слабкі і сильні сторони, виробивши власну унікальну концепцію 

розвитку, готуючи кваліфікованих спеціалістів, даючи підтримку усім сферам діяльності 

країни для їх розвитку. Наведено пропозиції поступового перетворення України на 

світовий фінансовий центр. 
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