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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Детермінантним фактором міжнародного руху ка-

піталу на сьогодні безумовно виступають глобалізаційні
процеси в світовій економіці. Економічна глобалізація
як феномен проявляється в трьох головних аспектах:
розширення міжнародної торгівлі (реальна глобаліза-
ція), швидке розповсюдження інформаційних техно-
логій (науково-технологічна та інформаційно-комуні-
каційна глобалізація) і стрімке зростання міжнародних
потоків капіталу (фінансова глобалізація) [1, c. 41].

Фінансова глобалізація відбувається шляхом інтег-
рації національних фінансових ринків і формування на
їх основі міжнародних фінансових центрів. Як наслідок,
фінансова компонента економічної глобалізації генерує
високу мобільність капіталу, постійно зростаючі масш-
таби фінансових та інвестиційних операцій, диверсифі-
кацію та інтеграцію міжнародних фінансових потоків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням виникнення і розвитку міжнародних

фінансових центрів, механізму їх функціонування в кон-
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Статтю присвячено ретроспективному аналізу формування міжнародних фінансових центрів як ключо-
вих інститутів глобального фінансового ринку, котрі наприкінці ХХ ст. почали відігравати ключову роль у
накопиченні й обігу міжнародного капіталу, що супроводжується об'єктивним процесом глобалізації та фінан-
сіалізації.

Розглянуто історичні аспекти становлення і розвитку міжнародних фінансових центрів. У статті проанал-
ізовано підходи до визначення дефініції "міжнародний фінансовий центр" у зарубіжній та вітчизняній літера-
турі, дано авторське трактування цього терміну. Виокремлено особливості формування традиційних та "но-
вих" фінансових центрів. У статті наголошується, що країни, орієнтовані на подальше формування міжнарод-
ного фінансового центру на своїй території, повинні розробити насамперед сприятливі умов. Запропоновано,
що позитивний досвід соціально-економічних і політичних перетворень Сінгапуру та Гонконгу може бути ус-
пішно використаний і в Україні, але з урахуванням соціальних, політичних, історичних та економічних особ-
ливостей нашої країни.

This article is devoted to the retrospective analysis of the formation of international financial centers, as key
institutions of the global financial market, which, at the end of the twentieth century. began to play a key role in the
accumulation and circulation of international capital, accompanied by an objective process of globalization and
financialisation.

The historical aspects of the formation and development of international financial centers are considered. The
article analyzes the approaches to defining the definition of "international financial center" in foreign and domestic
literature, author's interpretation of this term is given. The features of the formation of traditional and "new" financial
centers are singled out. The article states that countries aimed at the further formation of an international financial
center in their territory should develop favorable conditions first of all. It is suggested that the positive experience of
the socio-economic and political transformations of Singapore and Hong Kong can be successfully used in Ukraine,
but taking into account the social, political, historical and economic peculiarities of our country.

Ключові слова: ретроспектива, генезис, міжнародний фінансовий центр, фінансіалізація, фондова біржа,
потоки капіталу.

Key words: retrospective, genesis, international financial center, financialisation, stock exchange, capital flows.

тексті фінансової глобалізації присвячені праці зару-
біжних науковців: Дж. Гелбрейта, М. Голдберга, Ю. Кассі-
са, Р. Лі, М. Мейнеллі, С. Сассен, М. Сіракави та Дж. То-
біна. Проблеми розвитку світової фінансової системи,
фінансових ринків, зокрема міжнародних фінансових
центрів, порушуються у працях вітчизняних учених:
О. Білоруса, Т. Богдан, В. Гейця, Т. Єфименко, В. Козю-
ка, В. Колосової, Д. Лук'яненка, З. Луцишин, А. Поруч-
ника, О. Рогача, С. Циганова, Н. Шелудько та ін.

Однак попри посилену увагу наукової спільноти до
функціонування і розвитку міжнародних фінансових
центрів, деякі аспекти генезису міжнародних фінансо-
вих центрів залишаються недостатньо відпрацьованими
і вимагають додаткового обгрунтування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є ретроспектив-

ний аналіз формування міжнародних фінансових
центрів в умовах глобальної економіки, встановлення
чинників, які вливали на їх розвиток на кожному з
етапів.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасній глобальній економіці фінансова ак-

тивність міжнародних суб'єктів господарювання пере-
важним чином зосереджена у фінансових центрах.
Міжнародні фінансові центри формуються у результаті
агрегування перманентних потоків фінансових чинників
в глобальному масштабі. В епоху геофінансової еконо-
міки, міжнародні фінансові центри виконують увесь
спектр фінансових функцій, а також мають різноманітні
організаційні типи, що пояснюється багатомірністю
моделей їх розвитку.

Підходи до тлумачення поняття міжнародні фінан-
сові центи завжди були предметом активних дискусій
серед представників наукового співтовариства, існує
низка підходів, що зумовлено динамічністю та багатог-
ранністю цієї дефініції.

Е.В. Семенцова розглядає міжнародні фінансові цен-
три як "ланку глобального фінансового ринку, в якому
концентруються фінансові установи, міжнародні валют-
но-кредитні операції і транскордонні потоки капіталу"
[2, c. 59].

Схоже визначення подає Ю.Н. Гусєв, який під тер-
міном "міжнародний фінансовий центр" має на увазі
інституційно-територіальну форму організації участі
країни в міжнародних валютно-кредитних і фінансових
відносинах, в транскордонній торгівлі фінансовими

інструментами і послугами [3, c. 41].
Досить нестандартне визначення
дефініції "міжнародні фінансові цен-
три" подає російський учений С.Р.
Мойсеєв. На думку автора, "міжна-
родні фінансові центри — це міська
чи приміська територія, де зосеред-
жені учасники фінансового ринку"
[4, c. 46].

Щодо зарубіжних видань, то в
Кембріджському словнику вказано,
що фінансовий центр — це місто, для
якого характерна висока фінансова
активність, де є велика кількість
банків, фінансових організацій,
бірж, представництв фондів [5].
Згідно із вченням Томаса Геріга,
міжнародний фінансовий центр
являє собою геопростір, утворений
на певній ділянці території, де є ма-
сове скупчення дочірніх структур,
філіалів і представництв різних
фінансових посередників [6, c. 417].

Щодо вітчизняних учених, то
М.В. Шуба, дотримується схожої
думки і трактує поняття "міжнарод-
ний фінансовий центр" як центр
фінансової відповідальності, який
займає значну нішу на світових
фінансових ринках та має справу з
проведенням транснаціональних
угод з різнотипними активами [7].
В.В. Кучеренко розуміє під міжна-
родними фінансовими центрами
"ланки єдиного ланцюга, який фор-
мує світовий капітал у всіх його про-
явах" [8, c. 314]. Однак нам близька
точка зору С.Б. Пахомова, який ро-
зуміє під міжнародним фінансовим
центром своєрідний майданчик, що
забезпечує взаємодію продавців ка-
піталу і його покупців [9, c. 144].

Зважаючи на вищевикладені
думки науковців, ми можемо запро-
понувати власне визначення. Міжна-
родний фінансовий центр — це
фінансова платформа, де є велика
кількість банків, фінансових органі-

зацій, бірж, представництв фондів, та інших інституцій,
які здійснюють формування та розподіл та капіталу між
їх учасниками.

З точки зору історії, міжнародні фінансові центри
представляють собою не нове явище. Їх початковою
формою були світові міста. Існують два підходи щодо
періоду зародження міжнародних фінансових центрів.
Згідно з першим підходом, МФЦ (у сучасному ро-
зумінні) виникли ще до періоду Великих географічних
відкриттів (1500 р.). Другий підхід пов'язує МФЦ з
кінцем ХХ ст., особливо з глобальним розвитком еко-
номіки.

Узагальнюючи напрацювання вітчизняних науковців
та враховуючи сучасні тенденції розвитку глобальної
економіки, виділимо етапи формування міжнародних
фінансових центрів (рис. 1).

На кожному зі згаданих етапів під впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників створювались пе-
редумови розвитку міжнародних фінансових центрів.
Відповідно кожен період свої позитивні та негативні
риси і наслідки.

Протягом першого етапу (XVII ст. — середина
XVIII ст.) закладено підвалини формування міжнарод-
них фінансових центрів. У даний час основними фінан-
совими центрами, міжнародного рівня були Ліон, Ам-
стердам, Антверпен.

Рис. 1. Етапізація процесу формування міжнародних фінансових центрів

Джерело: складено автором.
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XVII ст. вважають за золотим віком Амстердаму. У
цей період місто стало найбагатшим у світі. До Амстер-
дама припливали судна з Балтики, Північної Америки,
Африки, Індії, Шрі Ланки, Бразилії, що зробило місто
центром світової торгової мережі. Амстердамські купці
мали найбільшу долю у Голландській Вест-Індійській і
Голландській Ост-Індійській компаніях. Ці компанії
придбали для себе заморські землі, які потім стали
нідерландськими колоніями. У Європі Амстердам був
пунктом, що до нього стікалися товари з усього конти-
ненту, а також провідним фінансовим центром світу. В
1602 році в Амстердамі відкрилася перша біржа [10].

У XVIII ст. Амстердам дещо втратив свої провідні
позиції в зв'язку з європейськими війнами, і фінансо-
вий та торговий центр Європи та світу перемістився до
Лондона. Однак і донині Амстердам залишається важ-
ливим економічним вузлом.

Другий етап розпочався з І пол. ХІХ ст. і тривав до
початку Першої світової війни. У цей період починається
стрімкий розвиток морського та залізничного транспор-
ту, що зумовило зростання торгівлі товарами та послу-
гами, накопичення національного капітал.

Третій період (30-х — 60 рр. XX ст.) характеризуєть-
ся розвитком фондових бірж з відповідною інфраструк-
турою, інтернаціоналізацією світового господарства. У
цей час сформувалися такі фінансові центри, як Лон-
дон, Париж, Нью-Йорк, Токіо.

Як найбільший у свiтi національний фінансовий
центр Лондон відомий ще з часів епохи становлення ка-
піталізму i початку колоніальних завоювань. Його особ-
ливість — здатність до "виклику та відповіді" на будь-
яку нову ситуацію і фінансові інновації.

У 1215 р. англійський уряд проголосив Велику хар-
тію вольностей, яка гарантувала індивідуальні права в
Англії і те, що Лондон є безпечним місцем для вітчиз-
няних і зарубіжних торговців. З цього періоду почи-
нається історія становлення і розвитку Лондона як
міжнародного фінансового ринку.

Але як міжнародний центр отримав розвиток лише
з другого десятиліття ХХ ст., утвердившись у цій ролі
тільки в кінці 1950-х років. Причому, якщо в якості на-
ціонального фінансового центру він традиційно висту-
пав як універсальний організм з однаково добре розви-
неними ринками короткотермінових кредитів i довго-
термінових позик, потужною біржею, високо поставле-
ним страхуванням і фрахтовою справою та ін., то в
якості світового фінансового центру його виділяють
головним чином чотири ринки: ринок золота, ринок ва-
лют, ринок коротко- i середньострокового кредитуван-
ня, ринок страхування. Основою Лондонського фінан-
сового центру є банки, біржі та біллерброкери (век-
сельні маклери). Лондон вважається фінансовим цент-
ром Європи, з огляду на провідну роль Англії у промис-
ловій революції [11, c. 45].

Між першою і Другою світовими війнами (1914—
1945 р.), перетворившись у світовий фінансовий центр,
Нью-Йорк кинув виклик пануванню Лондона, особли-
во його ринку довгострокового позичкового капіталу.
Однак Лондон залишився домінуючим фінансовим цен-
тром. У Лондоні 12 вересня 1919 року створено ринок
золота. Це стало можливим у результаті демонетизації
золота, що привело до того, що "жовтий метал" черго-
вий раз отримав властивість бути переважно звичним
товаром з ціною, яка виражається в кредитних i кредит-
но-паперових грошах. Лондон впевнено повертає свої
втрачені (ще з 1968 р.) позиції на світовому ринку доро-
гоцінних металів [11].

Нью-Йорк, поряд із Лондоном, є найстарішим
світовим фінансовим центром, який виник після пер-
шої світової війни і досить швидко став головним
місцем зосередження міжнародних валютних і фінан-
сових операцій. На ньому домiнує iноземний капітал, який
є основним першоджерелом євродоларiв. Ринок золота у
Нью-Йорку не відіграє значної ролі; до 1975 року взагалі

не міг вважатися ринком (це було місце, де за фіксова-
ною офіційною ціною золото переходило з рук одно-
го власника в особі держави в руки іншої держави —
власника). Нью-Йоркський ринок золота став ринком
монетарного золота, яке пропонується як товар за рин-
ковою ціною, що формується через механізм аукціо-
ну.

Іншим важливим фінансовим центром цього періо-
ду був Париж. У результатi двох свiтових воєн i кризо-
вого стану в 30-х роках ХХ ст. значення Парижу як
мiжнародного фiнансового центру було пiдiрвано. Про-
те, починаючи з 60-х рокiв ХХ ст. французький ринок
капiталiв вiдновив свою дiяльнiсть i мiжнародний рей-
тинг. На розвиток паризького ринку капiталiв вливали
певні чинники, а саме: обмеження прямих капiтало-
вкладень у французьку економiку, контроль за емiсiєю
iноземних цiнних паперiв i одержання мiсцевими
компанiями позик за кордоном, жорстке регулювання
валютного ринку та грошового ринку, якi обмежували
розширення мiжнародних фiнансових операцiй у
Парижi [11].

З метою подолання цих факторів у 1985 році Франція
розпочала політику дерегулювання і відкриття фран-
цузького ринку. У тому ж році було засновано строковий
ринок фінансових інструментів — MATIF. У 1987 році
починається радикальна модернізація біржових інсти-
тутів. На біржовому ринку проводиться безпосереднє
безперервне котирування і функціонує ринок опціонів
[11, c. 51].

Токійська фондова біржа була заснована в 1878 р.,
однак, Токіо довгий час не вважався міжнародним
фінансовим центром з кількох причин:

— фінансові ринки Токіо впливали не ринкові сили,
а урядова політика, яка була спрямована на вирішення
завдань національної економіки;

— Токіо був імпортером капіталу;
— жорстке державне регулювання ринку цінних па-

перів не стимулювало іноземних кредитно-фінансових
установ до розширення операцій на цьому ринку;

— валютно-фінансовий контроль в Японії обмежу-
вав можливості іноземних позичальників та інвесторів.

Однак з часом сприятливі умови для Токіо як міжна-
родного фінансового центру поступово розвивалися і
були підкріплені змінами в національному і міжнарод-
ному становищі.

Збільшення обсягів випуску облігацій іноземними
позичальниками в Токіо стимулювало зростання ринку
міжнародного капіталу в 1970-ті роки. Значні фінансові
резерви Японії, які виникли в результаті активного саль-
до торгового балансу і високої норми індивідуальних
заощаджень, дали можливість залучити на національ-
ний ринок іноземних позичальників (наприклад, корпо-
рації США) і міжнародні організації (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку
та ін.). Таким чином, Токіо в 80-х роках ХХ ст. перетво-
рився в конкурентоспроможний міжнародний фінансо-
вий центр. Упродовж тривалого періоду Токіо цілком
справедливо вважали фінансовим центром Азіатсько-
Тихоокеанського регіону (АТР). Але зараз колишня
столиця другої наймогутнішої економіки світу посту-
пово втрачає свої позиції. Японський ринок капіталу і
надалі в значною мірою орієнтований на Японію, тому
список курсів акцій Токійської біржі, радше, показник
престижу, а не фактичного розширення кола акціонерів.

Четвертий етап займає досить малий проміжок часу —
70—80-ті рр. XX ст. На цьому етапі формуються нові
фінансові центри Азійського регіону (Шанхай, Гонконг,
Сінгапур) та офшорні фінансові центри.

Гонконг та Сінгапур — це дві країни, які в кінці ми-
нулого століття сильно здивували світ. Обидві — колиш-
ні англійські колонії, населені на 3/4 китайцями. За ос-
танні 50—60 років вони перестрибнули з третього світу
в перший і не перестають змагатися за місце у трійці
лідерів міжнародних фінансових центрів [12].
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Іноді можна подумати, що Сінгапур та Гонконг —
країни-близнюки. Але це не так. Шляхи цих країн до
добробуту виявилися повністю протилежними. Гонконг
відгукнувся на пропозицію старої Європи прийняти об-
катану модель економічного успіху, засновану на демок-
ратичних інститутах і цінностях, і в результаті транс-
формувався зсередини. А Сінгапур, звільнившись від
колоніального ярма, вибрав унікальний шлях, по якому
країну повів своєю жорсткою рукою Лі Куан Ю.

Дуже важливим елементом розвитку нового поко-
ління, створення успішної економіки, а також елемен-
том зниження градусу соціальної напруги у суспільстві,
Лі Куан Ю вважав ефективне вирішення мовного питан-
ня [13]. Керівник Сінгапуру законодавчо закріпив існу-
вання 4 офіційних мов Республіки Сінгапур: 3 мови етн-
ічних груп та англійська мова. Наявність трудових ре-
сурсів, які вільно володіли англійською мовою, стало
головним аргументом для відкриття виробництв та
офісів транснаціональних корпорацій у Сінгапурі, а не
в інших азійських країнах.

Таким чином, Лі Куан Ю одним своїм рішенням од-
ночасно вирішував і внутрішню проблему соціальної
комунікації різних етнічних груп, і зовнішню проблему
залучення іноземних інвестицій у економіку країни. Зав-
дяки цьому рішенню, що мало характер соціальної інно-
вації, починаючи з 90-х років Сінгапур займає провідні
місця у світових рейтингах легкості ведення бізнесу.
Звичайно, проблем із вивченням нової іноземної мови
було багато, але зараз практично кожен мешканець
Сінгапуру вільно володіє англійською. Це спричинило
неймовірний стрибок у міжнародному бізнесі та підви-
щило конкурентоздатність Сінгапуру [13].

Сінгапур як світовий фінансовий центр почав фор-
муватися у 1965 році, після отримання країною незалеж-
ності. Відбувалося це під впливом досить суперечливих
факторів. Оскільки Сінгапур не належить до країн екс-
портерів капіталу, тут немає його надлишку, немає ви-
сокорозвиненої індустрії. Але сприяло формуванню
його як світового фінансового центру вигiдне
географiчне положення на шляхах регiональної i
свiтової торгiвлi; комунікативні зв'язки з Лондоном та
iншими мiстами; пiльговий податковий режим.

Друга особливiсть Сiнгапуру — це те, що вiн є єди-
ним фiнансовим центром країн, що розвиваються з май-
же повним набором всiх необхiдних складових, тобто:
ринком золота; валютним ринком; ринком банкiвських
кредитiв з фондовим ринком. Активне економічне зро-
стання країни на фоні швидкого розвитку економік
країн Східної та Південно-Східної Азії викликало при-
плив значних обсягів іноземного капіталу до Сінгапуру
[11, c. 54].

Сінгапур є яскравим прикладом всесвітнього про-
цесу глобалізації економіки, становлення сучасної дер-
жавності та розвитку демократії. Позитивний досвід
соціально-економічних і політичних перетворень Сінга-
пуру може бути успішно використаний і в Україні, але з
урахуванням соціальних, політичних, історичних та еко-
номічних особливостей нашої країни.

Протягом багатьох років Гонконг був усього лише
глухим закутком, залишком колоніальних часів, і рівень
життя тут був не кращим, ніж в інших осередках діяль-
ності європейців в Азії. Після революції в материково-
му Китаї до міста ринула іноземна допомога для роз-
витку промисловості та аграрної реформи, щоб запо-
бігти повстанням. Однак колоніальний режим усе ще був
доволі жорстким у своєму управлінні нестабільним сус-
пільством та намаганнях справитися з напливом
іммігрантів. Протягом десятиліть після Китайської ре-
волюції повстання були звичайним явищем. Перелом-
ним моментом став бунт 1967 року, який ознаменував
початок регулярних конфліктів із британським урядом.
Після бунтів 1967 року уряд почав масштабне розши-
рення державного соціального забезпечення. Потужне
зростання виробництва, яке можна було спостерігати

ще з п'ятдесятих років, нарешті почало супроводжува-
тися помірним підвищенням зарплат — і Гонконгу було
забезпечено місце серед перших "Азійських тигрів". До
вісімдесятих місто стало невід'ємною ланкою між За-
ходом і щойно відкритим ринком Китаю — як унаслі-
док географічної близькості Гонконгу до першої спеці-
альної економічної зони Китаю в Шеньчжені, розташо-
ваному на протилежному березі затоки, так і завдяки
його історичним зв'язкам із материковим Китаєм. Саме
в ці десятиліття було закладено фундамент для "гло-
бального міста" та стало початком формування фінан-
сового центру в Гонконгу, який за короткий термін до-
сягнув статусу міжнародного [14].

Гонконг став ідеальним місцем для управління цими
новими промисловими центрами та ключовим вузлом
реекспорту для материкової Азії. Багато китайських
промислових зон узагалі були започатковані капіталом
із Гонконга, Сінгапура і Тайваню, а також представни-
ками більш віддаленої китайської діаспори. Азійські
прямі іноземні інвестиції в Китай на сьогодні все ще пе-
реважають інвестиції з США чи Європи — найчастіше у
партнерстві з японським капіталом або від його імені.

Гонконг — це територія, де однаково добре розмов-
ляють і англійською, і китайською, де умови ведення
бізнесу зрозумілі і місцевим, і західним бізнесменам, а
величезний китайський ринок — поруч. Тут панує за-
кон, і за це Гонконг люблять інвестори. Започаткова-
ний на перетині великих торгових шляхів, цей район
максимально використовував і продовжує використо-
вувати 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. Проте час
змінює пріоритети [14].

Для того, щоб Гонконг залишався і надалі конку-
рентоспроможним фінансовим центром ділова
спільнота Китаю послідовно й цілеспрямовано вибу-
довує екосистеми, в яких логіка конкуренції перетво-
рюється 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. Так,
співпраця бірж Гонконгу й Шанхаю спрямовується на
підтримку інвесторів, зацікавлених у присутності як у
материковому Китаї, так і в Гонконзі. Зокрема такою
взаємодією прискорюється впровадження ідеї викори-
стання юаня як розрахункової, а згодом — і резервної
світової валюти.

Гонконгський Cyberport є майданчиком, на якому
зустрічаються, зав'язують стосунки, спілкуються і роз-
вивають спільні проекти підприємці не тільки Гонкон-
гу, але й материкового Китаю та інших країн [14].

 Поступово четвертий етап переріс у п'ятий, який
триває і досі. Для цього етапу є характерним зростання
ролі світової економіки у світі та поширення спеціалі-
зації міжнародних фінансових центрів. На основі цього
відбувається перерозподіл влади між глобальними (Лон-
дон, Нью-Йорк) та колишніми регіональними фінансо-
вими центрами (Сінгапур, Гонконг).

Нові міжнародні фінансові центри демонструють
помітний динамізм зростання в порівнянні з "старими".
Так, середньорічний темп зростання міжнародних кре-
дитних операцій в нових міжнародних фінансових цен-
трах помітно вище, ніж в більшості традиційних.
Кількість міжнародних фінансових центрів у світовій
економіці збільшується з кожним роком. При цьому,
якщо на початку 70-х рр. серед 15 найбільших фінансо-
вих центрів світу було лише три розташованих у краї-
нах, що розвиваються, то на початку 2000-х рр. таких
центрів стало вже в декілька разів більше. Змінилася не
лише кількісна, а й географічна складова МФЦ. "Нові"
фінансові центри змістилися до Азійсько-Тихоокеансь-
кого регіону.
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Досвід Сінгапуру та Гонконгу доводить: сучасну
державу приводять у рух цінності, важливі для всього
суспільства: освіченість, здоров'я, соціальна відпові-
дальність, добробут, законність. Успішна державна полі-
тика спрямована на розвиток інфраструктурних еле-
ментів, які сприяють появі нових ділових екосистем —
мереж соціальних та економічних агентів, що створю-
ють економічні цінності світового рівня. Основним ре-
зультатом описаних кроків є розвиток соціального ка-
піталу, екосистем і продуктивних бізнес-моделей — тоб-
то усього вкрай необхідного зараз Україні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчення генезису міжнародного

фінансового центру трансформується від абстрактно-
го вивчення руху грошових коштів до розвитку просто-
рових фінансових процесів, механізмів міграції капіта-
лу. Такий підхід зобовя'зує накладення на такі ніби
звичні фінансові терміни незвичних урбаністичних, со-
ціологічних та культурологічних теорій. Отримана та-
ким чином "суміш" формалізується у філософському та
економічному напрямах із точністю математичних за-
лежностей між капіталом і різноманітними зовнішніми
по відношенню до нього агрегатами.

З поглибленням процесу фінансіалізації та транс-
націоналізації виробництва посилюється єдність світо-
вого господарства, зростає його органічна цілісність, що
проходить у системній єдності з такими взаємопов'яза-
ними явищами економічного життя суспільства, як ста-
новлення глобальної конкуренції та подальша консолі-
дація світового господарства, а також формування
міжнародного фінансового центру.
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