экономического развития, заработной платы, безработицы, плотности населения на
определенных территориях. Неэкономические причины подразделяются на добровольные
(семейные, поиск более высокого социального статуса и т.д.) и вынужденные (политические,
национальные, экономические и т.д.) [2].
Для интегральной оценки механизма международной миграции полезно учитывать
как объективные факторы миграции, так и субъективные.
Каждый механизм предполагает наличие трансформационного процесса, субъекта и
объекта, цели, функции преобразования, методов достижения цели и средств ее достижения,
а также наличие результатов преобразования и критериев оценки результатов [3].
Механизм международной трудовой миграции реализуется через миграционные
потоки. Все территории связаны между собой потоками миграции различной интенсивности,
качественного состава и направленности. Таким образом, можно констатировать факт
существования мировой миграционной сети, что подтверждается масштабами
международной миграции.
Механизм
международной
миграции
рабочей
силы
способствует
межгосударственному информационному и трудовому обмену, а также формированию
качественных и количественных характеристик трудовых ресурсов регионов мирового
хозяйства.
Литература: 1. Вишневская, В.С. Международная миграция рабочей силы: проблемы и
перспективы [Текст] / В.С. Вишневская, С.С. Астапенко // Современные аспекты экономики.
– 2007. – № 2. – С. 41-49.
2.Ивахнюк, И.В. Международная трудовая миграция [Текст] / И.В. Ивахнюк. – М.: Тейс,
2005.
3. Гаврилова, Т.М. Механизм международной миграции рабочей силы [Текст] / Т.М.
Гаврилова // Вопросы экономики. – « 2. – 2009. – С. 73-83.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Редзюк Є.В., к.е.н., доц., докторнат ІСЕМВ НАН України, м.Київ ,Україна
Глобалізація світових фінансово-економічних процесів швидко змінює і трансформує
міжнародний поділ капіталу, макроекономічні показники країн, рівень інвестування в певних
регіонах світу. Активну і провідну роль в цих процесах відіграють світові фондові біржі.
Сучасний стан світового фондового ринку характеризується кількісною оцінкою його обсягу,
динамікою та структурою різних видів цінних паперів. Відзначимо, що фондовий ринок
найбільш розвинутий у країнах, де існує "аутсайдерська" модель контролю над капіталом
(США, Канада, Великобританія) [5]. Основні тенденції сучасного розвитку світових
фондових ринків проявляються у наступному:
 Зростання валютного чинника в операціях світових фондових ринків. Нестабільність
валютних курсів істотно впливають на рух фінансових потоків між ринками розвинутих
країн.
 Сек’ютиризація фінансових операцій з акцентом на розвиток корпоративних
фінансових інструментів (передусім акцій та їхніх похідних).
8

 Посилення взаємозалежності національних фондових ринків. Це проявляється
насамперед у практично синхронному підвищенні або падінні курсів цінних паперів на
національних ринках капіталів різних країн.
 Зростання амплітуди коливань курсів цінних паперів. Синхронне коливання руху
котирування цінних паперів на національних ринках створює умови для збільшення
масштабів їхніх коливань і тривалості циклів руху курсів.
 Посилення впливу ринку капіталів на економіку. Висока кон’юнктура на фондових
ринках розвинутих країн сприяє підтриманню високої ділової активності в західних країнах,
у стимулюванні науково-технічного прогресу, модернізації виробництва, концентрації
капіталу. Наприклад, у США 60 % загального обсягу щорічних інвестицій в економіку
припадає на компанії, які пов’язані з новітніми технологіями.
 Зміна
інфраструктури
фондового
ринку.
Застосування
комп’ютерних
телекомунікаційних технологій загострює конкурентну боротьбу всіх інфраструктурних
елементів фондового ринку і його учасників, змушує їх удосконалюватися технічно,
організаційно і технологічно. Насамперед, змінюється організація діяльності фондових бірж,
вони розширюють спектр фінансових послуг, формують біржові альянси і союзи.
Особливістю інфраструктури світового фондового ринку є рівність обсягів операцій на
біржовому і позабіржовому фондовому ринку.
 Уніфікація нормативної бази регулювання операцій на фондових ринках. Законодавчі
норми регулювання операцій на фондовому ринку, які приймаються практично одночасно у
США, Західній Європі та Японії, мають подібний зміст. Вони стосуються вимог у сфері
фінансової звітності корпорацій, інсайдерської торгівлі, діяльності аналітичних та
консультаційних служб, рейтингових компаній тощо.
 Розвиток інфраструктури транскордонних операцій з фінансовими інструментами.
Так, на світовому валютному ринку з 2002 р. почала діяти система безперервних
розрахунків. Вона дає можливість знизити термін від моменту укладання угоди до
остаточного розрахунку з 2-3 днів до декількох годин, а в деяких випадках до декількох
секунд. Система застосовується також для розрахунків за цінними паперами та
інструментами грошового ринку. Запроваджується система автоматизації оброблення заяв на
купівлю та продаж інструментів фінансового ринку. У Західній Європі, США, Канаді, Японії
та в інших розвинених країнах створюється єдина платформа за клірингом та розрахунками
по цінних паперах. Через усе це можна суттєво знизити витрати операцій та мінімізувати
ризики завдяки прискоренню розрахунків.
Інтеграційні процеси помітно впливають на зміну інфраструктури фондового ринку.
Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій загострює конкурентну
боротьбу всіх інфраструктурних елементів фондового ринку та його учасників, змушує їх
удосконалюватись у технічному, технологічному та організаційному аспектах. Фондові біржі
під впливом конкуренції почали змінювати напрями своєї діяльності, впроваджуючи
акціонування та об’єднуючись. Натиск конкурентів змушує біржі виходити за національні
рамки та пропонувати свої послуги на зовнішньому ринку. Намагаючись ефективно діяти на
фінансовому ринку, біржі надають клієнтам максимально широкий спектр послуг,
поєднуючи організацію торгівлі з кліринговою діяльністю, наданням послуг з депозитарного
та розрахункового обслуговування, з широкого спектра інформаційних послуг [1,2,3,4].
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