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Безумовно, що для кожної країни забезпечити сталий економічний розвиток, фінансову 

стабільність та збільшити рівень життя населення – одне з першочергових та важливих завдань. 
Це роблять за допомогою виваженої політики у всіх структурах держави, враховуючи певні особ-
ливості соціальних, економічних, національних, політичних систем. Значний досвід багатьох країн 
показує про вагому роль в розвитку держави, адекватної політики в макроекономічних сферах, а 
також про високий рівень наявності кваліфікованих працівників та покращення рівня технологіч-
ного розвитку, розширення інвестицій (особливо з-за кордону), та присутність стабільних фінан-
сових інститутів. 

Головною ознакою практично всіх високорозвинених країн являється приналежність до світо-
вого економічного та фінансового простору. Процес фінансової глобалізації, який пришвидшуєть-
ся взаємоучастю національних фінансових систем, описує СФС таким чином: це об’єднаний ком-
плекс, який має свої певні характеристики, риси та фактори зростання. Тобто, фінансова гло-
балізація – це спрямований процес націлений на формування цільного фінансового ринку, який 
зосереджений на міжнародному русі капіталу [4].  

Фінансова глобалізація спричинює нові відносини, які виникають з приводу перерозподілу 
фінансових ресурсів на міжнародному ринку. Вона включає певні конкретні національні еко-
номіки задля фінансових процесів. Те, що ці процеси бувають неоднозначними, то виникають як і 
позитивні, так і негативні наслідки для певних національних економік.  

Структура та форма міжнародних рухів капіталу, які відносяться до тої чи іншої країни, безпе-
речно впливають на обсяг впливу від фінансової інтеграції. 

Наприклад, короткостроковий борговий капітал вважається найризикованішим, бо він доволі 
швидко витікає з економіки у випадку фінансової нестабільності чи фінансових криз тощо.  

А якщо залучати міжнародні ресурси під виглядом прямих інвестицій, це навпаки най-
вигідніший варіант, через досвід в управлінні, ноу-хау, технологічний розвиток. 

З’являються нові вимоги, що стосуються монетарної політики та банківської системи, через 
нові тенденції, які відносяться до світової економіки. Через світову фінансову кризу, ми можемо 
спостерігати, що велика кількість фінансових інститутів не готова до праці в нестальному еко-
номічно-зовнішньому та економічно-внутрішньому середовищі. Також, в більшості науковці та 
експерти і державні та міжнародні інститути нездатні передбачати та прогнозувати фінансові кри-
зи[7]. 

Нинішній стан банківської системи в світовій економіці показує те, що банківський сектор це 
головний суб’єкт на грошовому ринку. Звідси слідує, що глобалізація нинішнього суспільства, 
спричиняє необхідність у вдосконаленні фінансової системи [5]. 

Тому, основне завдання для фінансових ринків – дати можливість певним суб’єктам своєчасно 
реагувати на зміни, що стосуються внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Шенг Е. зазначив, що банківська система, яка була заснована в основному на депозитних про-
дуктах, і спрямовувала свою діяльність на фінансуванні кредитних коштів на потреби позичаль-
ників, змінилася на складну систему постачання, яка піддається так званому «ефекту доміно» в 
ризиках дестабілізації (наприклад ситуація в Японії весною 2011 року). 

Дж. Стігліц визначив під час небезпек, що мали місце в 2012 році, що навіть до кризи була так 
звана корекція 200-річної аномалії, під час якої частина у світовому ВВП, яка належить Азії зни-
зилась практично до рівня меншого 10% з 50%.  

Дії монетарної європейської політики сприяють нинішнім тенденціям азійського зростання, і це 
призводить до зниження ефективності у зростанні економіки в Європі.  

Якщо розглядати проблеми країн Європи, що є нині, то видно, що це впливає на ефективність в 
сфері монетарної політики. Навіть на певні позитивні зміни, що стосуються фінансових ринків, 
фінансова стабільність дещо послабіла, і це спричинено низьким рівнем довіри пов’язаною з 
світовою фінансовою системою[6].  

Контроль над бюджетним дефіцитом є головним принципом фінансової політики держав Євро-
пи, та це можна назвати ефективним виходом з фінансових криз. 

Звідси слідує, що є потреба в оцінці зв’язку між такими показниками: дефіцит державного 
бюджету, загальна грошова база держави та фінансовою кризою. Наприклад, перед кризою такі 
держави як Ірландія та Іспанія мали профіцит бюджету, а Сполучені штати Америки – бюджетний 
дефіцит.  

Тому, фіскальна політика та фінансова дисципліна не є такими вже ефективними в розв’язані 
кризових питань. Економіка не отримує стимуляцію від бюджетного дефіциту.  

Тому, монетарна політика держави має займатися питаннями, що відносяться до короткостро-
кових періодів. А фіскальна політика грає важливу роль в довгострокових перспективах.  

Тобто, чітка теорія, яка пояснить причини, які створюють фінансові кризи та можливість пе-
редбачити змінені наслідки, відсутня, навіть якщо досліджувати зв’язок між економічними 
змінними та грошовими величинами в економіці. 

Можна стверджувати, що ефективність держави в економічній сфері напряму залежить від 
можливості пристосування до динамічних змін. Першочерговою ціллю має стати винайдення 
новітньої грошової теорії, яка має містити економічні змінні, і вони, в свою чергу, мають мати 
зв’язок з грошовими величинами[1]. 

Також можна зазначити, що модернізація та превентивні заходи впливу неспроможні в повній 
мірі подолати фінансові кризи. Цінність валюти в часі постійно зменшується, тому що ніяка валю-
та не спроможна бути пов’язаною  як товар власною цінністю.  

Перспективо надалі досліджувати ефективні механізми, що стосуються управління ризиками з 
фінансами (в основному для банківського сегменту в економіці).  

А також необхідно розробляти нову фінансову парадигму, а не тільки в загальному розглядува-
ти як функціонує фінансова система. 

 Можна виділити такі принципи, на яких має формуватися еволюція фінансових ринків: 
 Для досліджуваної проблеми слід мати міру сучасності (точку відліку); 
 Визначити критерії для відбору новіших механізмів для здійснення практичної політики в 

економіці. 
 Не допустити, щоби в один і той же час були обмежені так звані «коридори свободи» через 

які корегуються пріоритети в макроекономічних чи інституціональних теоріях[3]. 
Перспектива в глобалізації, що пов’язана з фінансовим ринком – це безумовно нагальна конку-

ренція їх цивілізаційних шансів. Звичайно, що глобалізація не значить, що держави світу просто 
стають учасниками якогось світового простору[2]. 
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Человеческий капитал – знания молодых людей, их умения, навыки, компетенции, мера дисци-

плинированности и готовности проявлять ответственность – представляют собой автономные 
ценности (а не только средство производить определенные ценности). Но эти ценности в настоя-
щее время не оцифрованы, не явлены в экономической системе. Механизм прямой ответственно-
сти УВО перед работодателями выпускников на сегодняшний день отсутствует. Для решения дан-
ной проблемы предлагается ввести систему обязательств учреждения высшего образования (УВО) 
по отношению к студенту, которые будут реализовываться при устройстве на работу данного сту-
дента, когда он станет молодым специалистом. Взамен УВО вправе рассчитывать, что работодате-
ли окажутся заинтересованными больше считаться с оценками, выставляемыми ППС, и не допу-
стят полного обнуления этих активов, накопленных молодыми специалистами в стенах универси-
тетов. 

Участие вуза в устройстве на работу будущего молодого специалиста видится в форме позици-
онирования гарантии учебного учреждения, имеющей определённое материальное обеспечение. 

Гарантия осуществляется посредством обеспеченного гарантийного письма, выдаваемого вме-
сте с дипломом. Сумма гарантии коррелируется со значением рейтинга студента и оценок, что он 
получает в УВО.  

Правовая база: не запрещено выставлять гарантии, удостоверяющие качество предоставляемых 
услуг.1  

Юридическая форма: трехстороннее соглашение между вузом, молодым специалистом и рабо-
тодателем, на основе которого можно будет нам представлять интересы студента, ибо интересы 
студента и учебного заведения здесь совпадают. 

В Германии хорошо зарекомендовала себя так называемая «дуальная система образования», в 
рамках которой учебное учреждение совместно с конкретной организацией берет на себя подго-
товку специалиста и, по сути, – ответственность перед этой организацией, а организация с самого 
начала учебы трудоустраивает студента и гарантирует его устройство на работу после учебы при 
условии усвоения образовательного стандарта. Мы признаем, что в немецкой дуальной системе 

                                                            
1Гарантийное обязательство учебного учреждения необязательно осуществляется в деньгах. В качестве 

примера можно привести договоренность ПолесГУ с одним из хозяйственных субъектов садово-паркового 
хозяйства г. Хойники, согласно которой УВО гарантировал помощь данному субъекту, если молодой специ-
алист, которого они брали на работу, не справится с техническим заданием. Так и случилось – в результате 
Полесскому университету пришлось принять участие в том сложном деле, с которым не справился наш вы-
пускник. Этот опыт позволил нам увидеть пробелы в нашей дидактике и создал прецедент, на основе кото-
рого некогда можно будет обустроить атмосферу взаимной ответственности УВО и работодателей наших 
выпускников. 

 
 




