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ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО 

ПРОСТОРУ 

У статті розглянуто різні підходи до визначення складових та 

послідовності етапів економічної інтеграції. Висвітлено місце фінансової 

інтеграції в процесі економічної конвергенції економік країн-членів 

інтеграційного угруповання. Досліджено особливості реалізації процесу 

фінансової інтеграції у різних географічних регіонах, що обумовлює 

формування нових центрів та перегрупування сил на фінансовій карті світу. 
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассмотрены различные подходы к определению составляющих 

и последовательности этапов экономической интеграции. Определено место 

финансовой интеграции в процессе экономической конвергенции экономик 

стран-членов интеграционной группировки. Исследованы особенности 

реализации процесса финансовой интеграции в различных географических 

регионах, что обусловливает формирование новых центров и 

перегруппировки сил на финансовой карте мира. 

Ключевые слова: интеграция, финансовое пространство, 

капитализация фондового рынка, прямые иностранные инвестиции, 

портфельные инвестиции, резервы, интеграционная группировка. 

 

DIMENSIONAL INTEGRATION OF GLOBAL FINANCIAL AREA 



In the article approaches to determination the components and sequence of the 

stages of economic integration is considered. Among the requirements for 

successful development of economic integration are gradual and consistent 

promotions of the integration process from lower to higher stages (the preferential 

trade area  free trade area  customs union  common market  economic 

community or monitory union and economic union  complete economic 

integration or political federation). The place of financial integration in the 

economic convergence process with the group of member countries is defined. 

Systems analyses of a new international financial structure are conducted. That 

financial structure, which has induced such dramatic increases in uneven 

development regional subsystems: Eurasia, North America and Asia. The features 

of financial integration process in different geographic regions, that responsible 

formation of new centres and regrouping forces in the world financial map are 

analyzed. The most developed regional subsystem of the global financial is 

European financial areas. The formation and structure of European financial areas 

is analyzed by the centre-periphery model. The European Union as a core of 

European financial area is defined. The EU has a tendency to expand through the 

accession of new member states, which stages of economic development need to 

change. Practical recommendations are offered in relation to construction of the 

effective integration policies. 

Keywords: integration, financial area, stock market capitalization, foreign 

direct investment, portfolio investment, reserves, integration group. 
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