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виробництва, близько 2/3 світової торгівлі, 4/5 кількості патентів і ліцензій на нову 

техніку, технології та ноу-хау. Що стосується змін, які відбулись за 10 років, то вони 

є не суттєві але статистично значущі, про що свідчать розрахований коефіцієнт 

інтенсивності структурних зрушень та інтегральний коефіцієнт Гатєва, тобто 

галузі діяльності найбільших ТНК світу у 2007–2017 рр. залишаються майже 

незмінними. 

Визначено, що одним з найважливіших показників транснаціоналізації фірми є 

обсяг її іноземних активів, тому для виявлення різниці між фактичним та 

рівномірним розподілом активів різних ТНК, за допомогою структурних 

характеристик, проведена оцінка розміру та ступеню концентрації активів 20 

найбільших ТНК світу. Дослідження показало, що сьогодні існує незначне відхилення 

фактичного розподілу ТНК за розміром іноземних активів від рівномірного, також 

спостерігається достатньо висока концентрація іноземних активів в окремих ТНК. 

Щоб зрозуміти, які зміни спостерігаються в останній час у інвестиційній 

діяльності ТНК, за допомогою статистичних методів був проведений аналіз та 

побудовано прогнози потоків глобальних прямих іноземних інвестицій як у світі 

загалом, так і за групами країн.   З метою виявлення основних причин привабливості 

деяких країн для інвестицій ТНК, країни було систематизовано на чотири групи за 

рівнем інвестиційної привабливості: «Країни з низькою інвестиційною 

привабливістю», «Країни з середньою інвестиційною привабливістю», «Країни з 

інвестиційною  привабливістю вище середнього» і «Країни з високою інвестиційною 

привабливістю». Доведено, що між зазначеними групами спостерігається 

диспропорційність розвитку. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, транснаціоналізація, світове 

господарство, країни світу, глобальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, 

міжнародна інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інвестиційна 

політика, іноземні активи, виробнича спеціалізація. 
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У статті проаналізовані теоретико-методологічні особливості цифровізації та 

віртуалізації фінансового ринку. Визначено основні їх спільні та відмінні риси. 

Структуровано явище віртуалізації світового фінансового ринку за формою, а також 

проаналізовано економічний аспект цифровізації та віртуалізації фінансового ринку. 

Досліджено концептуальні основи віртуалізації світового фінансово ринку та 

удосконалено понятійно-категоріальний апарат фінансового ринку з урахуванням 

віртуалізації.  
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Постановка проблеми. Питання сталого системного розвитку фінансової системи 

невід‘ємно пов‘язане з економічною системою в цілому. Зважаючи на повсюдну 

інформатизацію всіх сфер життя, актуалізується питання модернізації фінансового 

ринку шляхом імплементації інформаційно-телекомунікаційних технологій, новітнього 

програмного забезпечення, електронних комунікаційних платформ. Імплементація ІТ у 

фінансовий сектор зумовлює підвищення продуктивності операційної діяльності, 

видозмінює форму існування грошей, виділяючи інформаційну складову. 

Використання ІТ дозволяє фінансовим інституціям отримувати інформацію про зміни 

кон‘юнктури ринку, координувати ресурси, вибираючи оптимальну стратегію. 

Наявність вище перелічених особливостей нерозривно пов‘язано із 

конкурентоспроможністю та прибутковістю. Конвергенція інформаційно-

комунікаційних технологій з фінансами та подальший розвиток новітніх інструментів 

та схем (інтегрованих систем) розрахунків на цій основі становить віртуалізацію 

світового фінансового простору. Даний феномен охоплює банківський сектор, фондові 

ринки та корпоративні фінанси. 

 Врахування позитивних аспектів, а також аналіз негативних впливів та ризиків 

віртуалізації є важливим з огляду сталого системного розвитку світового фінансового 

ринку та глобальної економічної системи. Тому, беручи до уваги останні тренди 

розвитку на фінансових ринках, варто чітко сформувати теоретико-методологічні 

засади віртуалізації та цифровізації, визначити їх основні риси та ключові відмінності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуально категорії 

«цифровізація» та «віртуалізація» є досить новими. Навколо терміну «віртуалізація» 

точаться наукові дискусії і є різні точки зору з даного питання. Проблеми віртуалізації 

економіки досліджували  Кругова Е.Ю., Гарькуша М.С Вотінцева Л.І., Дроздовска Л.П. 

Проте дане питання до кінця ще не вивчене і потребує систематизації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз розвитку світового фінансового ринку та 

його трансформацій варто провидити комплексно, – в  умовах глобалізації. Тому 

розглянемо теоретичну складову категорії «глобалізація».  

Глобалізація – економічий, політичний, культурний процес інтергаціїї, уніфікації 

та універсалізації, становлення єдиної структури, взаємозв‘язків і відносин у 

різноманітних сферах життєдіяльності. Термін глобалізація походить від лат. globus – 

планета, земна куля. У 1961році термін globalization уперше зафіксовано в 

англомовному словнику. А в У 1983 році професор Гарвардської школи бізнесу Теодор 

Левітт опублікував статтю «Глобалізація ринків», після чого термін здобув широку 

популярність [1]. З 1996 року після ХХV сесії Всесвітнього економічного форуму в 

Давосі, де основна дискусія відбувалась навколо теми «Глобалізація основних процесів 

на планеті», поняття «глобалізація» активно почало вживатись в лексиконі. Криза 1997-

1999 р. поставила глобалізацію в центр дискусій цивілізацій. 

Феномен глобалізації характеризується обмеженістю глобального простору, 

єдиною світовою економікою, всеохоплюючою економічною взаємозалежністю, 

глобальними інфокомунікаціями.  

В. Геєць характеризує глобалізацію як поширення у масштабах планети 

культурних, ділових, інформаційних, фінансових процесів, що видозмінюють 

соціокультурне життя держав на базі суверенітету, невтручання у внутрішнє життя, 

права на самовизначення і розвиток на основі засад демократії [2].  

Д. Лук‘яненко, А. Поручник та Я. Столярчук розглядають глобалізацію як 

глобальну модель економічного розвитку, що являє собою інтеграцію  структурних 

елементів міжнародної економічної системи, в основі якої знаходиться поглиблення 

інтернаціоналізації виробництва та обміну, зростання транснаціоналізації, модернізація 

технологічних основ сучасної ринкової системи, встановлення універсальних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82
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стандартів життєдіяльності та формування інститутів глобального менеджменту [3, 

c.80]  

До наслідків глобалізації відносять міжнародний поділ праці, міжнародну 

міграцію людських та виробничих ресурсів, капіталу, уніфікацію законодавства, 

економічних та технічних процесів. Крім того, науковці виділяють фінансову 

глобалізацію. Зокрема Плотніков О.В. детермінує фінансову глобалізації як процес та 

ідеологію взаємозлиття фінансових активів, реалізація спільних фінансових стратегій, 

вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, єдиний фінансовий 

ринок на основі зростання міжнародного руху фінансового капіталу, створення системи 

наддержавного регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових 

стратегій транснаціональних корпорацій та банків[4, c. 89-93]. 

В. Сіденко зазначає, що глобалізація є асинхронною та асиметричною, оскільки 

на одних територіях спостеріється висока концентрація глобалізаційних процесів, в той 

час як на інших – обмеженість, що призводить до «розриву розвитку»[5 c.98]. 

Відповідно до визначення МВФ, фінансова глобалізація  визначається як ступінь 

взаємозв‘язку країн через взаємне трансграничне володіння фінансовими активами. У 

2000 МВФ році ідентифікував чотири базові аспекти глобалізації: торгівлю й фінансові 

транзакції, рух капіталу та інвестицій, міграцію людей та розповсюдження знань [6]. 

Як справедливо зазначає В. В. Бакаєва  [7] відсутність єдиної думки відносно 

періоду зародження процесів глобалізації, складність і багатогранність глобалізації 

зумовили на сьогодні відсутність унітарного підходу до визначення та дослідження 

поняття «глобалізація», і категорій, пов‘язаних з її впливом на різні напрями 

економічного життя. Загалом виділяється 3 підходи до розуміння глобалізації [8, 9, 10]: 

 

Таблиця 1. 

Підходи до розуміння глобалізації 

 

Підхід  Апологетичний Поміркований підхід Антиглобалізаційний 

Прибічники Т. Фрідман, О. 

Білорус, В. 

Власов, А. 

Маршалл, К. 

Омае, Е. Гідденс, 

М. Хорсман 

 

К. Уолтс, Д. Гелд, Г. 

Томпсон, Е. Макгрю, П. 

Герст, У. Бек, Д. Стігліц 

Ф. Утар, Е. Туссен, К. 

Агтитон, Н. Хомський 

Концепція Глобалізація – 

неминучий  

процес, 

абсолютна влада 

світового порядку 

над 

національними 

державами та 

суспільствами 

Глобалізація –       процес, 

що впливає на держави та 

суспільства. Існують як і 

головні «гравці» - 

національні держави і 

уряди, так і визначені 

локальні культури, які 

зазнають суттєвих змін 

під дією глобалізаційних 

процесів 

 

Глобалізація – світовий 

міф, насправді це 

підвищений  рівень  

інтернаціоналізації 

господарства, яке 

поступово все в більших 

масштабах поділяється на 

головні регіональні блоки, в 

межах яких національні 

уряди залишають за собою 

вагомі важелі впливу 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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В інформаційну епоху глобалізація – всеохоплюючий процес, що сприяє симбіозу 

інформаційних технологій і соціальних процесів. Бурхливе розповсюдження ІТ 

технологій є характерною рисою сучасного інформаційного суспільства. ІТ технології 

сприяють розвитку інформаційної інфраструктури економіки, а рівень їх використання 

є своєрідним індикатором так званої «нової економіки». За дослідженнями Гарькуши 

М.С., «нова економіка» характеризується віртуалізацією системи, що зумовлює 

надбання платіжними засобами нових функцій. Зокрема, дослідниця стверджує, що 

новим потребам віртуальної економіки відповідає нова форма грошей – електронні, які 

мають значний потенціал внутрішнього розвитку [9]. 

Кругова Е.Ю. [10] зазначає, що специфіка становлення нової економіки полягає 

в тенденції її віртуалізації  та обумовлена як об‘єктивними факторами функціонування і 

динаміки розвитку соціуму, такими як глобалізація, медіатизація, інформатизація, так і 

суб‘єктивними умовами формування світоглядних систем і провідних ідеологій. 

За її визначенням, віртуалізація економічної сфери суспільства – це процес 

злиття дійсного економічного світу з віртуальними реальностями людської свідомості, 

при якому компоненти економічного життя суспільства (предмети, речі, товари, гроші, 

ринки) в першу чергу проходять процес віртуалізації. 

Крім того Кругова Е.Ю. визначає, що перехід економіки в новий якісний стан 

(характеризується як нова економіка) обумовлений такими тенденціями: 

1) прискорення процесів суспільного відтворення (забезпечення розширеного 

відтворення і збільшення його швидкості досягається за рахунок віртуалізації 

господарської діяльності та підвищення мобільності факторів виробництва); 

2) посилення ролі інформаційно-інтелектуальних імперативів господарської діяльності 

(в якості ключового фактора виробництва виступають знання і інформація, що 

підсилює роль людини як їх головного споживача і носія; інформаційно-комунікаційні 

технології надають детермінуючого впливу на розвиток національного господарства в 

єдності його галузей і видів діяльності); 

3) домінування фінансової сфери над реальним сектором економіки та її віртуалізації 

(виходячи за рамки індустріального суспільства, фінансовий капітал переростає 

промислове виробництво, створюючи особливий вид віртуальних ресурсів); 

4) активізації процесу міжнародної інтеграції (відбувається розвиток міжнародного 

виробництва в рамках економіки нового типу, що виступає закономірним результатом 

функціонування міжфірмових мереж в рамках великих транснаціональних корпорацій) 

[10].  

Необхідно зазначити, що поняття «віртуальний» має безліч різних значень. 

Часто термін використовується у негативному значенні – механізм  відходу від 

реального сектору шляхом свідомого спотворення даних, або представлення 

неіснуючих матеріальних активів у вигляді вартості на папері. У такому ключі поняття 

«віртуальний» розглядають економісти з США Кліффорд Геді і Баррі Ікес [11]. 

У нашому дослідженні ми звернулися до іншої сторони віртуальності,  яку ще 

називають «інформаційною» («цифровою»). Саме з такої позиції розглядають поняття 

«віртуальної економіки» і дослідники Вотінцева Л.І., Дроздовска Л.П. [12].  

За визначенням Оксфордського тлумачного словника [13], віртуалізація (англ. 

virtualization) – комп‘ютерна технологія зі створення репрезантації ресурсу, об‘єкта в 

інформаційному просторі; об‘єкт, до якого здійснюється доступ за допомогою 

комп‘ютера та всесвітньої мережі. 

Відповідно до Кембріджського словника [14] віртуальний (англ. virtual) – об‘єкт, 

створений за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; якість об‘єкта, 

перенесна в інформаційну сферу функціонування  з допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій.   
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Таблиця 2 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ 

Позитивне значення 

(Вотінцева Л.І., Дроздовска Л.П.) 
Негативне значення  

(К. Геді, Б. Ікес) 

- технологія, що дозволяє прискорити 

процес обробки та зберігання 

інформаційних ресурсів; 

- відхід від матеріальності; 

- механізм  відходу від реального 

сектору шляхом свідомого 

спотворення даних; - cтворений об‘єкт за допомогою ІКТ;  

 

- репрезантація об‘єкта в інформаційному 

просторі (та кібер-просторі); 
- представлення неіснуючих 

матеріальних активів у вигляді 

вартості на папері 

Економічний аспект віртуалізації 

Позитивне значення  
(цифрова віртуалізація або діджиталізація) 

Негативне значення 

(спекулятивна віртуалізація) 

- розвиток ринків та інфраструктури на 

основі ІКТ;  

- відхід від реального сектору 

економіки; 

- імплементація ІКТ в операційній діяльності 

організацій, і як наслідок,– підвищення 

продуктивності;  

- акумулювання ризиків та 

нарощення спекулятивного 

капіталу шляхом оперування 

нереальними активами; - перехід у кібер-простір існування та 

функціонування; 

Цифровізація (або  діджиталізація (з англ. digitalization)) – запровадження 

цифрових технологій, «цифрова трансформація». У широкому смислі означає перехід 

на цифрові технології, переведення інформації з аналогового формату у цифровий для 

подальшого її використання, зберігання та обробки на електронних носіях. 

Цифровізація – апаратна віртуалізація. 

З економічної точки зору, цифровізація – це проникнення цифрових технологій з 

метою оптимізації та автоматизації операційних процесів, збільшення продуктивності.  

У нашому дослідженні ми розглядаємо віртуалізацію, як процес трансформації 

світового фінансового ринку на основі введення цифрових технологій у фінансовий 

сектор. Крім того, ми берем до уваги і проблему можливості нарощення 

спекулятивного капіталу за рахунок використання досягнень віртуалізації 

міжнародного фондового ринку (табл.3).  

Таблиця 3 

Спільні та відмінні риси цифровізації та віртуалізації 

С
п

іл
ь

н
і 

р
и

си
 Цифровізація Віртуалізація 

Введення цифрових технологій у операційну діяльність 

Цифрова (віртуальна) сфера існування та функціонування 

Перехід у кіберпростір 

В
ід

м
ін

н
і 

р
и

си
 Матеріально 

виражена 

Матеріально не виражена (або частково виражена)  

Віртуальне спотворення даних (віртуальне зростання) 

Віртуальне створення активів (неіснуючих) 

 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність програмно-технічного 

забезпечення інтегрованого з метою збирання, опрацювання, зберігання, 

розповсюдження інформації в інтересах її користувачів [15]. 
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Економічний аспект ІКТ проявляється у розвитку ринків на основі 

інформаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології виступають 

інфраструктурним забезпеченням економіки. Технологічно віртуалізація – це 

технологія, яка дозволяє прискорити процес обробки та зберігання інформаційних 

ресурсів. Технічним забезпеченням віртуалізації виступають фізичні носії інформації, 

серверні мережі. Відповідно до технічного забезпечення віртуалізації, виділяють 

наступні її форми: 

- серверна віртуалізація (або апаратна віртуалізація) – технологія, що дозволяє 

з‘єднувати окремі комп‘ютери у потужну серверну систему; 

- програмна віртуалізація – технологія, що дозволяє використовувати додатки 

у віддаленому доступі, не інсталюючи їх на девайс; 

- віртуалізація оперативної пам’яті – збільшення оперативної пам‘яті за 

допомогою використання пулу пам‘яті  (memory pool – пам‘ять на окремих 

фізичних носіях інтегрується у єдину систему); 

- віртуалізація баз даних – використання пам‘яті у  віддаленому доступі 

(хмарні сервіси). 

Віртуалізацією світового фінансового ринку є процес його перетворення  на 

основі ІКТ, імплементація телекомунікативних, інформаційних, комп‘ютерних 

технологій у фінансовому секторі. Матеріальною забезпеченням віртуалізації є 

комп‘ютерно-технологічні інновації. Передовими провідниками віртуалізації 

виступають ТНК світу, де широко використовуються системи інтегративно-

комунікативних схем. Віртуалізація фінансових ринків характеризується інтегруванням 

інформаційно-телекомунікаційних систем з фінансовим сектором. Технічнологічним 

забезпеченням виступають інфокомунікації [16, c. 56]. 

Інфокомунікації – поняття, що характеризується нерозривним зв‘язком 

інформаційних та телекомунікаційних елементів інформаційного обміну. За 

визначенням науковців інфокомунікації – це злиття телекомунікацій з інформаційними, 

комп‘ютерними технологіями. Інфокомунікації є найважливішим фактором створення 

інфраструктури фінансового ринку, оскільки вони виконують як і  традиційну роль, що 

полягає у  передаванні,  збереження інформації, так і надають можливості для 

виникнення нових видів послуг інструментів у фінансовому секторі. [17, c. 39]. На 

рисунку 1 представлено значення інфокомунікативної складової в організаційній 

єдності фінансового ринку. 

Віртуалізація світового фінансового ринку характеризується розвитком 

електронних фінансових ринків, ринків електронних фінансових послуг та електронних 

грошей; розвитком та використанням електронних платіжних систем та систем 

безготівкових розрахунків з одного боку та виникнення нових платіжних засобів, 

створенних в інформаційнійній площині – крипто валют (або як їх ще називають 

віртуальними валютами) з іншого боку. 

Віртуалізація та глобалізація два взаємообумовлених, взаємозалежних процеси. 

Світовий фінансовий ринок підпадає одночасному впливу цих факторів, що 

виявляється у синергетичному ефекті. Первинно, цифровізація видозмінює форму 

операційних процесів глобального фінансового ринку, що у результаті призводить до 

подальших специфікацій у структурних його елементах. Віртуалізація фінансової 

системи проявляється у цифровізації операційних процесів, розвитку цифрових 

платіжних систем (як банківських, так і позабанківських), запровадженні хмарних 

сервісів у фінансовому секторі,  інституційній консолідації на основі серверної 

віртуалізації. 
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Рис.1. Значення інфокомунікативної складової в організаційній єдності 

фінансового ринку фінансових послуг 

Джерело: розроблено автором 

 

Висновки. У постіндустріальну епоху соціально-економічного розвитку для 

інформаційної економіки характерним є розвиток усіх сфер економіки на базі 

електронно-інформаційних технічних засобів зв‘язку. Нова економічна парадигма 

інформаційної економіки визначається віртуалізацією господарської діяльності, 

суспільно-економічних відносин, економічний аспект яких детермінується розвитком 

ринків на основі ІТ. Трактування терміну «віртуальний» визнається множинністю 

значень. Поняття «віртуалізація» ширше поняття за змістом, ніж «цифровізація». Існує 

два аспекти віртуалізації: репрезантація ресурсу, об‘єкта в інформаційному просторі за 

допомогою спеціального програмного забезпечення та комп‘ютерних технологій, а 

також віртуальне (нереальне) зростання. 

Віртуалізація світового фінансового ринку – перехід у інформаційне середовище 

функціонування (кібер-простір) глобального фінансового ринку; розвиток цифрової 

інфраструктури ринку, зумовлений масштабною імплементацією телекомунікаційних, 

інформаційних, комп‘ютерних технологій та систем у операційній діяльності ринків; 

застосування цифрових технологій для створення нових платіжних одиниць розрахунку 

(віртуальні валюти). Технологічним підґрунтям даного процесу є серверна 

віртуалізація, віртуалізація баз даних, віртуалізація опертивної пам‘яті. Віртуалізація 

світового фінансового ринку проявила себе постфактум. Віртуалізована фінансова 

система є взаємопов‘язаною та взаємозалежною інтергованою сукупністю фінансових 

ринків, інститутів, розвинутих на базі  серверної віртуалізації (інформаційно-

комунікаційних мереж), що слугують її інфраструктурним забезпеченням. 
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COMMON AND DIFFERENT FEATURTES OF DIGITALIZATION AND 

VIRTUALIZATION OF THE WORLD FINANCIAL MARKET 

 

 The new economic paradigm of the information economy is determined by the 

virtualization of economic activity, socio-economic relations, the economic aspect of which is 

determined by the development of markets based on IT. Virtualization of the global financial 

market has proven itself after the fact. A virtualized financial system is an interconnected and 

interdependent set of financial markets, institutions developed on the basis of server 

virtualization (information and communication networks), which serve its infrastructure 

support. 

  The article analyzes the theoretical and methodological features of digitalization and 

virtualization of the financial market. Their main common and distinctive features are 

identified. The global financial market virtualization phenomenon is structured, and the 

economic aspect of digitalization and financial market virtualization is analyzed. The 

conceptual bases of virtualization of the world financial market are investigated, the 

conceptual and categorical apparatus of the financial market is improved with regard to 

virtualization. 
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It is investigated that the term "virtual" is recognized by a plurality of meanings. The 

concept of "virtualization" is broader in its meaning than "digitization". There are two 

aspects to virtualization: the representation of a resource, an object in the information space 

by means of special software and computer technologies, and virtual (unrealistic) growth.  

It is sumarised that virtualization of the world financial market  is a transition to the 

information environment of functioning (cyber space) of the global financial market; 

development of digital infrastructure of the market due to the large-scale implementation of 

telecommunications, information, computer technologies and systems in the operational 

activities of the markets.  

Key words: virtualization, digitalization, global financial market, globalization 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЄАВТ 

 

У статті розглянуто етапи розвитку інтеграційних процесів між країнами 

Європейської асоціації вільної торгівлі у валютно-фінансовій сфері. Досліджено 

особливості здійснення валютного регулювання в країнах-членах цього об’єднання. 

Виявлено причини, через які об’єднання ЄАВТ тривалий час лишається на етапі зони 

вільної торгівлі. Запропоновано подальші можливі сценарії розвитку зазначеного 

регіонального об’єднання в світовому економічному просторі з урахуванням фактору 

глобалізації та визначено напрями валютно-фінансової інтеграції країн ЄАВТ.     

Ключові слова: валютне регулювання, регіональна інтеграція, оптимальна 

валютна зона, Європейська асоціація вільної торгівлі. 
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Постановка проблеми. Однією з характерних особливостей розвитку світового 

господарства на початку XXI сторіччя є розвиток процесів регіоналізації. Створюються 

нові інтеграційні об‘єднання, змінюється склад та глибина інтеграції існуючих 

об‘єднань, проте у будь-якому разі їх головна мета полягає в тому, щоб посилити 

взаємодію в усіх сферах міжнародних економічних відносин між країнами, що їх 

утворюють, та завдяки цьому забезпечити конкурентоспроможність об‘єднання на 

світових ринках, а також супутнє зростання добробуту населення, яке мешкає в рамках 

даних об‘єднань. Сучасні міжнародні економічні відносини неможливо уявити без 

валютно-фінансової складової, яка не тільки сприяє здійсненню обміну товарами та 

послугами, але й супроводжує міграцію населення, транскордонне переміщення 

позикового, спекулятивного та підприємницького капіталу. Одним з прикладів 

об‘єднань, яке на даний час є найбільш інтегрованим об‘єднанням світу у валютно-

фінансовій сфері, є Єврозона. Окрім неї в Європі існують й інші об‘єднання, що 

знаходяться на значно нижчих рівнях інтеграції, одним з яких є Європейська асоціація 

вільної торгівлі (ЄАВТ), яке вже майже 60 років залишається на етапі «зони вільної 

торгівлі». Отже, актуальним завданням є виявлення причин такого стану, а також 

визначення подальших сценаріїв розвитку інтеграційних процесів у валютно-

фінансовій сфері в даному об‘єднанні з урахуванням фактору глобалізації. 

 

 


