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РІЗНОРІВНЕВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР
У статті розглядаються теоретичні засади закономірної природи
становлення

глобального

фінансового

простору

і

формування

його

регіональних підсистем, яка обумовлена, насамперед, дією об’єктивних
економічних законів. Доводиться, що системна взаємодія цих законів є
основою формування глобального фінансового простору, який базується на
всеохоплюючому процесі інтернаціоналізації господарського життя у формі
процесів інтеграції та глобалізації. Посилення прояву цих законів дає
можливість визначити інтеграцію як провідну закономірність глобального
фінансового простору. Багаторівнева система організації регіонального
фінансового простору, сприяє подальшій його уніфікації та спрощенню
механізму включення нових суб’єктів. Встановлено, що Європейський Союз
–

один

із

найуспішніших

інтеграційних

об’єднань.

Аргументовано

необхідність включення України в європейський фінансовий простір.
Проведено порівняльний аналіз статистичних даних фінансово-економічних
показників

конвергенції

щодо

наявності

передумов

розширення

інтеграційного ядра (єврозони), а також визначення найбільш ефективного
механізму інтеграції.
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РАЗНОУРОВНЕВЫЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОСТРАНСТВО

В статье рассматриваются теоретические основы закономерной природы
становления глобального финансового пространства и формирование его
региональных подсистем, которая обусловлена, прежде всего, действием
объективных

экономических

законов.

Доказывается,

что

системное

взаимодействие этих законов является основой формирования глобального
финансового пространства, основанного на всеобъемлющем процессе
интернационализации хозяйственной жизни в форме процессов интеграции и
глобализации. Усиление проявления этих законов дает возможность
определить

интеграцию

финансового

как

пространства.

ведущую

закономерность

Многоуровневая

глобального

система

организации

регионального финансового пространства, способствует дальнейшей его
унификации

и

упрощению

механизма

включения

новых

субъектов.

Установлено, что Европейский Союз - один из самых успешных
интеграционных объединений. Аргументированно необходимость включения
Украины в европейский финансовый пространство. Проведен сравнительный
анализ

статистических

данных

финансово-экономических

показателей

конвергенции о наличии предпосылок расширения интеграционного ядра
(еврозоны), а также определение наиболее эффективного механизма
интеграции.
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FINANCIAL EUROPEAN INTEGRATION POLICY OF UKRAINE
The article reviews the theoretical foundations of legitimate nature of
formation of the global financial space and its regional subsystems, which
primarily influenced by the objective economic laws. It was proven that systemic
interaction of these laws creates the foundation for the global financial space based
on a comprehensive process of internationalisation of economic life in the form of

integration and globalisation. Increased influence of these laws helps define
integration as a leading pattern of the global financial space. The multilevel system
of the regional financial space contributes to its harmonisation and facilitation of
accession of new players. It was ascertained that the European Union is one of the
most successful integration associations. The necessity of Ukraine’s integration
into the European financial sector was reasoned. The article contains the
comparative analysis of statistics and financial and economic convergence
indicators showing the prerequisites for expanding of the integration kernel (the
Eurozone) as well as of the most effective integration mechanism.
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