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У статті розкрито теоретичні аспекти 
діяльності світових фінансових центрів. 
Виокремлено стадії розвитку, які повинна 
пройти країна, щоб набути статусу світо-
вого фінансового центру. Зазначено, що 
у світі переважають фінансові центри на 
базі національних ринків капіталів. Сучасні 
фінансові центри утворюються у місцях 
концентрації капіталу, незалежно від того, 
наскільки значною є ця концентрація у тому 
чи іншому фінансовому центрі та наскільки 
вільним є проведення у них фінансових опера-
цій. Досліджено фактори, що впливають на 
формування світових фінансових центрів. 
Розглянуто основні сфери конкурентоспро-
можності фінансових центрів. Визначено 
основні критерії, яким повинні відповідати 
фінансові центри. Сформовано типологію 
світових фінансових центрів за трьома 
ознаками: фінансові центри у країнах із роз-
винутою ринковою економікою, фінансові 
центри у країнах, що розвиваються, та 
офшорні фінансові центри. Наведено харак-
теристику топ-6 світових фінансових цен-
трів та виділено особливості кожного з них.
ключові слова: світовий фінансовий центр, 
капітал, ринок, сфери конкурентоспромож-
ності, глобалізація.

В статье раскрыты теоретические 
аспекты деятельности мировых финансо-

вых центров. Выделены стадии развития, 
которые должна пройти страна, чтобы 
получить статус мирового финансового 
центра. Определено, что в мире преоб-
ладают финансовые центры, созданные 
на базе национальных рынков капиталов. 
Современные финансовые центры созда-
ются в местах концентрации капитала, 
независимо от того, насколько значитель-
ной является данная концентрация в том 
или ином финансовом центре и насколько 
свободным является проведение в них 
финансовых операций. Исследованы фак-
торы, которые влияют на формирование 
мировых финансовых центров. Рассмо-
трены основные области конкурентоспо-
собности финансовых центров. Опреде-
лены основные критерии, которым должны 
соответствовать финансовые центры. 
Сформирована типология мировых финан-
совых центров по трем признакам: финан-
совые центры в странах с развитой 
экономикой, финансовые центры в развива-
ющихся странах и оффшорные финансовые 
центры. Охарактеризованы топ-6 мировых 
финансовых центров и выделены особенно-
сти каждого из них.
ключевые слова: мировой финансовый 
центр, капитал, рынок, области конкурен-
тоспособности, глобализация.

The article deals with theoretical aspects of the activities of world financial centers. The development of the global economy is compounded by the impact 
on the national economy of external factors and the increase of international financial flows, which is one of the most important elements in the current world 
economy. All this requires the control and structuring provided by the financial centers. The stages of development, which the country has to go through 
to highlight the status of the world financial center, are highlighted. An important condition for the creation of the SFC is the liberal attitude, sustainability 
and development of the financial system, which is provided with appropriate financial instruments and an advantageous geographical position, which 
enables to serve the growing flows of financial transactions. It is noted that financial centers based on national capital markets dominate the world. Modern 
financial centers are created in the places of concentration of capital, regardless of how significant this concentration in a particular financial center and 
how free is the holding of their financial transactions. The factors influencing the formation of world financial centers are investigated. Many countries are 
interested in setting up international, regional or specialized financial centers on their own territory, as the latter contribute to the attraction of capital to the 
country, increase the investment attractiveness of the country, increase budget revenues and contribute to overcoming unemployment in the country. The 
main areas of competitiveness of financial centers are considered. The main criteria that financial centers must meet are defined. The financial center in 
the current conditions of globalization is a territorial formation with the corresponding system of financial and foreign exchange relations. The typology of 
world financial centers has been formed on three grounds: financial centers in developed market economies, financial centers in developing countries and 
offshore financial centers. The rating of TOP-6 of world financial centers is given and the features of each of them are highlighted.
Key words: world financial center, capital, market, areas of competitiveness, globalization.

теоретичні асПекти діЯльності світовиХ фінансовиХ центрів
THEORETICAL ASPECTS OF ACTIVITIES  
OF THE WORLD FINANCIAL CENTERS

Поставка проблеми. Сьогодні розвиток сві-
тових фінансових центрів зумовлений стрімким 
розвитком процесів глобалізації, що характеризу-
ється взаємозв’язками всіх економік світу. Розви-
ток світової економіки посилюється через вплив 
на національну економіку зовнішніх чинників та 
збільшення міжнародних фінансових потоків, які 
є одним із найважливіших елементів у поточній 
світовій економіці. Це все вимагає контролю та 
структуризації, яку забезпечують фінансові цен-
три. Завдяки спеціальним фінансовим інститутам 
здійснюється розширення та розвиток зовнішньо-
торговельних, науково-технічних та інших факто-
рів, через що постійно змінюється реалізація між-
народних відносин. У сучасному світі відбувається 
інтеграції країн у систему міжнародних фінансів, 

на основі яких утворюються світові фінансові цен-
три. Саме вони сьогодні займають провідне місце 
у політиці, культурі та економіці.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням діяльності світових фінансових цен-
трів присвячені праці таких учених, як: А.А. Айра-
петян, Т. Геріг, А.В. Гуща, І.К. Ключніков, В.В. Куче-
ренко, М.І. Ліфанова, С.Р. Моїсеєв, Н.М. Ухналь, 
Ю.Ю. Хватов.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дження теоретичних аспектів діяльності світових 
фінансових центрів як основи глобального фінан-
сового ринку.

виклад основного матеріалу дослідженя. 
З кінця XX ст. світові фінансові центри (СФЦ) є 
невіддільною частиною глобального фінансового 
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ринку. Вони виникли на ґрунті надзвичайно швид-
кого зростання капіталу. Спочатку відносний надли-
шок капіталу проявлявся у зростаючому експорті, 
який був спричинений відносним перенагрома-
дженням всередині країни, що призвело до зни-
ження прибутку. Також важливу роль відігравала 
нерівномірність розподілу експортованого капіталу.

У цей час виникли фінансові центри в Англії, США, 
Німеччині, Франції, Швейцарії. Проте міжнародного 
значення набули найпотужніші, до яких належать 
Лондон, Нью-Йорк, згодом – Франкфурт-на-Майні, 
Париж, Цюрих, Токіо. Головним центром став Лон-
дон, оскільки лише Англія мала найдосконалішу та 
найрозгалуженішу банківську систему. Саме там 
функціонувала найпотужніша фондова біржа, а наці-
ональна грошова одиниця була головним інструмен-
том розрахунків. Проте нині перше місце серед усіх 
фінансових центрів займає Нью-Йорк.

Пізніше почали виникати СФЦ в країнах, що 
розвиваються, офшорних зонах, податкових гава-
нях чи фіскальних оазисах, де були сприятливі 
умови їх формування та виникнення.

Світовий фінансовий центр – це глобальне місто 
з інфраструктурою, яке виступає місцем притяг-
нення капіталу та фінансових ресурсів, є скупчен-
ням фінансово-кредитних та валютних інститутів, 
а також характеризується конкурентоспромож-
ністю національної економіки країни базування, 
розробленням нормативно-правової бази, якістю 
соціальної, транспортно-комунікативної інфра-
структури, які в результаті формують умови для 

ефективного ведення бізнесу і підтримки високих 
стандартів підприємницької діяльності та дають 
можливість перерозподіляти фінансові ресурси й 
обслуговувати учасників фінансового ринку.

Країна, яка претендує на те, щоб стати СФЦ, 
повинна пройти три стадії розвитку (рис. 1).

Розвиток локальних (місцевих) ринків 
пов’язаний із загальним економічним розвитком 
країни. Розширення міжнародної торгівлі та збіль-
шення фінансових потоків приводять до зростання 
потреби в обслуговуванні операцій перерозподілу 
капіталу [3]. Це, у свою чергу, ставить перед кра-
їною нові вимоги щодо розширення діяльності 
національних фінансових ринків та інтеграції їх 
у світовий фінансовий простір.

Є два види світових фінансових центрів (рис. 2).
У світі переважають фінансові центри на 

базі національних ринків капіталів – Нью-Йорк, 
Франкфурт-на-Майні, Токіо. До другої групи нале-
жать Париж, Лондон, Люксембург та Цюріх.

Сучасні фінансові центри утворюються у міс-
цях концентрації капіталу, незалежно від того, 
наскільки значною є ця концентрація у тому чи 
іншому фінансовому центрі і наскільки вільним є 
проведення у них фінансових операцій [4].

Протягом останніх десятків років процес фор-
мування міжнародних фінансових центрів скоро-
тився, що пов’язано із фінансизацією глобальної 
економіки [3]. Найважливіші фактори форму-
вання міжнародного фінансового центру наве-
дені на рис. 3.

 

Розвиток локального 
ринку

Перетворення місцевого 
ринку на регіональний 

фінансовий центр

Формування 
міжнародного 

фінансового центру

 

Ті, що виникли на 
базі національних 

ринків 

Ті, що сформувалися 
на основі руху 
міжнародних 

капіталів (євро-
капіталів)

рис. 1. стадії розвитку сфц

рис. 2. види фінансових центрів
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З рис. 3 видно, що важливою умовою створення 
СФЦ є ліберальне ставлення, стійкість та розвине-
ність фінансової системи, яка забезпечена відпо-
відними фінансовими інструментами, та вигідне 
географічне положення, яке дає можливість обслу-
говувати зростаючі потоки фінансових операцій.

Фінансовий центр не може контролювати зна-
чний обсяг міжнародних операцій без висококва-
ліфікованих кадрів, які працюють на фінансових 
ринках, та засобів зв’язку (у т. ч. комп’ютерних), 
які зв’язують його з іншими центрами всередині 
країни та за кордоном. Для сучасного світового 
фінансового центру необхідна чітка структура та 
правові межі, що здатні викликати довіру у міжна-
родних позичальників та інвесторів [4].

Характерною рисою сучасних СФЦ є групування 
навколо них численних фірм, що надають юридичні, 
аудиторські, економіко-технічні та інші послуги [8]. 
Там зосереджується потужний аналітичний потен-
ціал, який у поєднанні з достатньою інформацією 
не лише дає змогу надавати клієнтам різні консуль-
тативні та інші послуги, але і є важливим джерелом 
додаткової могутності під час проведення СФЦ 
своєї самостійної політики. Важливим атрибутом 
глобальної підсистеми, яка зароджується, є чис-
ленні офшорні та інші пільгові зони, які дають змогу 
ухилятися від чинного законодавства [4].

Багато країн зацікавлені у створенні на власній 
території міжнародних, регіональних або спеці-
алізованих фінансових центрів, оскільки останні 
сприяють залученню капіталу в країну, підвищу-
ють інвестиційну привабливість країни, збільшу-
ють надходження до бюджету та сприяють подо-
ланню безробіття в країні [3].

Для того, щоб місцевий ринок зміг перетвори-
тися у розвинутий міжнародний фінансовий центр, 
необхідно, щоб країна володіла всіма необхідними 
елементами підтримання як своїх, так і міжнарод-
них операцій [3].

З розвитком національних фінансових центрів 
відбувається зворотний вплив на регіональні та 
місцеві рівні економічного простору. Так, висо-
кий рівень розвитку фінансової інфраструктури 
у центрах стимулює концентрацію в них значної 
частини фінансових ресурсів держави, що пере-
важно супроводжується зниженням мобілізаційної 
та розподільчої здатності на нижчих рівнях.

Сьогодні відбувається активний процес розви-
тку міжнародних фінансових центрів, у яких зосе-
реджуються банки й спеціальні кредитно-фінан-
сові інститути, які здійснюють міжнародні валютні, 
кредитні та фінансові операції, операції з цінними 
паперами, дорогоцінними металами, деривати-
вами тощо. Така тенденція зумовлена поглиблен-
ням інтеграційних процесів наднаціонального 
рівня, що відбивається на глобалізації економічних 
відносин. Крім того, провідні міжнародні фінансові 
центри являють собою інформаційно-аналітичні 
та організаційно-управлінські комплекси, що воло-
діють значним фінансовим потенціалом [7].

Між усіма фінансовими центрами є тісний зв’язок, 
який визначається відносинами та конкуренцією. 
Провідні економісти виділяють три основні напрями 
конкурентоспроможності фінансових центрів [3]:

1. Імідж та комунікаційні можливості центру. 
Згідно з цим критерієм, вибір падає на центри, які 
відомі в усьому світі і яким довіряють професійні 
нерезиденти.

 

Стійкість фінансової системи та стабільна валюта 

Вигідне географічне положення

Ліберальне ставлення до бізнесу та економічна свобода

Розвинена фінансова інфраструктура 

Широкий спектр інструментів фінансового ринку

Наявність квалфікованих кадрів та сучасні технології

Наявність банківської сиситеми та сучасної ефективної 
фондової біржі

Ліберальні податкові та правові умови, що не 
перешкоджають фінансовим операціям та інвестиціям

рис. 3. фактори, що впливають на формування сфц



69

  Світове гоСподарСтво і міжнародні економічні відноСини

2. Багатоваріантність фінансових послуг та 
можливостей.

3. Професіоналізм центру, який передусім 
залежить від персоналу. Резидентів та клієнтів 
цікавить професійний рівень працівників, спеціа-
лізація компаній, насамперед із питань управління 
активами, інвестиційного банківника, фінансового 
моніторингу, страхування ризиків тощо.

Фінансові центри є ланкою не тільки глобаль-
ної фінансової, але й глобальної господарської 
системи. Вони формують структуру сучасної кон-
курентоспроможної економіки, інтегрованої у сві-
тове господарство, тому рішення про створення 
СФЦ виходить за межі фінансової системи. Воно 
визначає профіль і структуру всієї глобальної еко-
номіки [3]. Сьогодні поле діяльності СФЦ дуже 
широке: вони щодня переміщують мільярди капі-
талу та формують міжнародний ринок капіталу 
з усіма його складниками – ринками банківських 
кредитів, цінних паперів, золота та валюти [2]. 
Вони працюють цілодобово, і робота фондових 
та валютних біржових ринків здійснюється без-
перервно, оскільки валютні ринки розпочинають 
свою роботу у Веллінгтоні (Нова Зеландія), про-
ходячи послідовно часові пояси в Сіднеї, Токіо, 
Гонконзі, Сінгапурі, Франкфурті-на-Майні, Лондоні, 
закінчуючи день у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Функціонування СФЦ впливає як на економіку 
окремих країн, в яких вони базуються, так і на сві-
тову економіку загалом. Внаслідок розгортання та 
поглиблення процесів глобалізації світової еко-
номіки їхня роль зміцнюється, значущість і впли-
вовість також істотно зростають. У СФЦ зосеред-
жуються фінансові потоки та відповідні послуги, 
що сприяє зростанню валового внутрішнього 
продукту, забезпечує додаткові податкові надхо-
дження, приплив інвестицій у країну і є ключовим 
чинником досягнення макроекономічної стабіль-
ності та економічної безпеки. За останні 25 років 
структура світового фінансового бізнесу зазнала 

суттєвих змін. Світовий фінансовий ринок став 
глобальним, кордони держав уже не мають клю-
чового значення для переміщення капіталу, що 
зумовлює географічну зміну фінансових потоків 
між регіонами та країнами. Тому фінансовий капі-
тал може без обмежень переміщуватися з вну-
трішнього на світовий фінансовий ринок і навпаки. 
При цьому фінансові інститути відкривають філії 
в провідних фінансових центрах для виконання 
функцій запозичення, кредитування, інвестування 
й надання інших послуг [7].

Сьогодні у світі діє велика кількість фінансових 
центрів, які можна поділити на три типи (рис. 4).

З рис. 4 можна дійти висновку, що фінансові 
центри утворюються у місцях з низьким рівнем 
оподаткування, а також в країнах, які є елемен-
тами глобального фінансового ринку незалежно 
від рівня розвитку їхньої економіки.

Важливими критеріями створення фінансового 
центру є [5]:

– розвиток конкурентоспроможної біржової 
інфраструктури;

– створення сприятливого для міжнародних 
інвесторів середовища регулювання та оподатку-
вання;

– здатність направляти іноземний капітал;
– високий ступінь відкритості економіки країни;
– посередництво на різних фінансових ринках 

(фондовий та валютний ринок, ринок кредитів та 
золота);

– відповідна структура і достатні правові гарантії;
– інститути, що забезпечують функціонування 

фінансових ринків;
– особливе геополітичне становище;
– наявність експортно орієнтованого сектору, 

який відповідає мінімальним міжнародним вимо-
гам стандартів банківської та біржової системи; 
рівень розвитку фінансових послуг.

У табл. 1 представлено характеристику 
ТОП-6 СФЦ.

 

Фінансові центри у країнах із розвинутою ринковою 
економікою (Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Цюріх, Париж, 
Люксембург, Франкфурт-на-Майні); 

Фінансові центри у країнах, що розвиваються (Сінгапур, 
Гонконг, Арабський схід); 

Офшорні фінансові центри (Кайманові острови, о. Джерсі та 
о. Гернсі)

рис. 4. типологія сфц
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З табл. 1 видно, що кожен фінансовий центр 
має свою особливість. Всі вони відповідають необ-
хідним критеріям для функціонування та мають 
ресурси для виконання своїх обов’язків. Наведені 
ТОП-6 СФЦ мають вигідне географічне положення 
та знаходяться у великих містах, де наявні умови 
функціонування. Місто, яке має на меті стати 

фінансовим центром, повинне містити на своїй 
території інститути, за допомогою яких буде здій-
снюватися їхня діяльність. СФЦ можуть конкуру-
вати між собою у різних областях (рис. 5) [8].

На рис. 5 наведено сфери, за якими можуть 
конкурувати фінансові центри. Конкуренція є сти-
мулом розвитку світових ринків валют, кредитів, 

Таблиця 1
Характеристика тоП-6 фінансових центрів

фінансовий 
центр Характеристика

Лондон

Зберігає позиції найбільшого СФЦ, попри рішення Великобританії вийти зі складу ЄС, яке може 
негативно позначитися на перспективах розвитку банківського сектору країни Він посідає перше 
місце у світі за обсягом валютних і кредитних операцій. Лондон як фінансовий центр очолює другу 
групу фінансових центрів промислово розвинених країн, для яких характерним є домінування 
власне міжнародних елементів над національними. Основою Лондонського фінансового центру є 
банки, біржі та біллерброкери (вексельні маклери).

Нью-Йорк
Головний міжнародний центр, де діє найбільша у світі фінансова біржа, основною функцією якої є реа-
лізація цінних паперів. Фінансовий центр, де домінує іноземний ринок капіталів, який є основним дже-
релом євродоларів. З усіх складників у Нью-Йорку основне місце посідає ринок банківських кредитів.

Гонконг
Є одним із торговельних фінансових центрів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який тісно пов'язаний 
з Китаєм. Це у свою чергу сприяє переливу банківського та інвестиційного капіталів Китаю через 
фінансові установи Гонконгу. Він є базою для 70 зі 100 найбільших на нашій планеті банків.

Сінгапур

Є єдиним фінансовим центром країн, що розвиваються, з майже повним набором всіх необхідних 
складників: ринком золота; валютним ринком; ринком банківських кредитів із фондовим ринком. 
Оскільки Сінгапур не належить до країн – експортерів капіталу, тут немає його надлишку, немає 
високорозвиненої індустрії. Але сприяло формуванню його як світового фінансового центру вигідне 
географічне положення на шляхах регіональної та світової торгівлі; комунікативні зв'язки з Лондо-
ном та іншими містами; пільговий податковий режим

Токіо

Є великим міжнародним валютним ринком завдяки великому щоденному обороту іноземної валюти, 
особливо в угодах єна/долар. Токійська фондова біржа – одна з найбільших бірж світу. На Токій-
ському фінансовому центрі оперують уповноважені японські банки (валютні банки) та іноземні 
банки, які займаються кредитуванням промисловості та торгівлі в єнах та іноземній валюті, надан-
ням кредитів закордонним японським підприємствам через свої материнські банки, обліком експорт-
них векселів тощо. На ньому оперують уповноваженні японські банки.

 
рис. 5. сфери конкурентоспроможності сфц
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цінних паперів та золота. Також вона регулює 
обсяг і перерозподіл світових фінансових пото-
ків, ціни на кредити, які пропонуються учасниками 
ринків. Завдяки конкуренції виявляються найбільш 
потужні учасники ринку, конкурентна боротьба не 
завжди є ефективною [5].

Фінансовий центр у сучасних умовах глоба-
лізації є територіальним формуванням із відпо-
відною системою фінансово-валютних відносин. 
Вони здатні обслуговувати світові потоки капіталу 
між собою та іншими світовими, регіональними та 
місцевими фінансовими ринками. СФЦ утворю-
ються на базі основних факторів та повинні воло-
діти всіма необхідними елементами для функціо-
нування. СФЦ функціонують цілодобово, що дає 
змогу ефективно управляти світовими фінансо-
вими потоками. Країни, на території яких роз-
міщуються фінансові центри, характеризуються 
збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі та більш 
стабільним економічним зростанням.

висновки з проведеного дослідження. 
У статті розкрито теоретичні аспекти визначення 
світових фінансових центрів. Визначено, що для 
набуття статусу світового фінансовому центру 
необхідно пройти три стадії розвитку, бути конкурен-
тоспроможним (на що впливають характерні риси 
того чи іншого глобального міста) та мати необхідні 
елементи. Сформована типологія СФЦ, які функці-
онують у сучасному світі, дала змогу визначити, що 
фінансові центри утворюються у місцях із низьким 
рівнем оподаткування, а також у країнах, які є еле-
ментами глобального фінансового ринку незалежно 
від рівня розвитку їхньої економіки. Для виділення 
особливостей СФЦ надано характеристику кожному 
з них та визначено, що вони утворюються у місцях 
концентрації капіталу. Виявлено критерії створення 
СФЦ та сфери, за якими вони можуть конкурувати 
між собою. Подальші дослідження авторів будуть 
спрямовані на аналіз діяльності СФЦ.

БіБліоГрафічний сПисок:
1. Айрапетян А.А. К вопросу о понятии и сущ-

ности финансовых центров. Современные научные 
исследования и инновации. 2015. № 9. С. 13-19.

2. Гуща А.В. Роль міжнародних фінансових цен-
трів: глобальний та регіональний аспекти. Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини. 
2017. № 10. С. 15-19.

3. Ліфанова М.І. Міжнародні фінансові центри: 
поняття, умови та стадії формування. Науковий 
вісник міжнародного гуманітарного університету. 
2016. № 3. C. 21-24.

4. Луцишин З.І. Світові фінансові центри у гло-
бальній фінансовій архітектури. Світ фінансів. 2006. 
№ 3 (8). С. 38-59. 

5. Савченко С.О. Особливості розвитку світових 
фінансових центрів. Вісник Східноєвропейського уні-

верситету економіки і менеджменту. 2013. № 2 (14) 
C. 51-62.

6. Світові фінансові центри URL: https://
economics.studio/f inansistam/svitovi-f inansovi-
tsentri-49731.html. (дата звернення: 04.04.2019).

7. Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжна-
родних фінансових центрів в умовах глобаліза-
ції фінансової системи. Наукові праці НДФІ. 2015. 
№ 2 (71). С. 17-32.

8. Castell M. The Power of Identity. Oxford, 2010. 
256 р.

9. International financial centres, global finance and 
financial development in the South Africa Development 
Community (SADC) URL: https://www.researchgate.
net/publication/319139234_International_financial_
centres_global_finance_and_financial_development_
in_the_Southern_Africa_Development_Community_
SADC. (дата звернення: 11.04.2019).

REFERENCES:
1. Ayrapetyan A.A. (2015) K voprosu o ponyatii 

i suschnosti finansovyih tsentrov [On the concept and 
essence of financial centers]. Modern research and 
innovation, no. 9, pp. 13-19. (In Russian).

2. Guscha A.V. (2017) Rol mizhnarodnih fInansovih 
tsentriv: globalniy ta regionalniy aspekti [Role of Interna-
tional Financial Centers: Global and Regional Aspects]. 
World economy and international economic relations, 
no. 10, pp. 15-19 (In Ukrainian).

3. Lifanova M.I. (2016) Mizhnarodni fInansovi tsen-
tri: ponyattya, umovi ta stadiyi formuvannya [Interna-
tional financial centers: concepts, conditions and stages 
of formation]. Scientific Herald of the International 
Humanitarian University, no. 3, pp. 21-24. (In Ukrainian).

4. Lutsishin Z.I. (2006) Svitovi finansovi tsentri u 
globalniy finansoviy arhitekturi [World financial centers 
in global financial architecture]. The world of finance, 
no. 3 (8), pp. 38-59. (In Ukrainian).

5. Savchenko S.O. (2013) Osoblivosti rozvitku svi-
tovih finansovih tsentriv [Features of development of 
world financial centers]. Bulletin of the East European 
University of Economics and Management, no. 2 (14), 
pp. 51-62. (In Ukrainian).

6. Svitovi finansovi tsentri [World financial cen-
ters]. Available at: https://economics.studio/finansistam/
svitovi-finansovi-tsentri-49731.html. (accessed 04 April 
2019). (In Ukrainian).

7. Uhnal N.M. (2015) Osoblivosti rozvitku mizhn-
arodnih finansovih tsentriv v umovah globalizatsiyi 
finansovoyi sistemi [Features of the development of 
international financial centers in the conditions of global-
ization of the financial system]. Scientific works of NDFI, 
no. 2 (71), pp. 17-32. (In Ukrainian).

8. Castell M. (2010) The Power of Identity. Oxford. 
256 р. (In English).

9. International financial centres, global finance 
and financial development in the South Africa Devel-
opment Community (SADC). Available at: https:// 
www.researchgate.net/publication/319139234_Interna-
tional_financial_centres_global_finance_and_financial_
development_in_the_Southern_Africa_Development_
Community_SADC (accessed 11.04.2019). (In English).



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

72 Випуск 31. 2019

Tohtamysh Tatiana
Candidate of Economic Science, Associate Professor,
Senior Lecturer at Department of Finance and Credit

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Yagolnitskiy Oleksandr

Candidate of Economic Science, Associate Professor,
Senior Lecturer at Department of Finance and Credit

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Granko Kateryna

Lecturer at the Department of Finance and Credit
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

THEORETICAL ASPECTS OF ACTIVITIES OF THE WORLD FINANCIAL CENTERS

The purpose of the article. To date, the development of world financial centers is due to the rapid develop-
ment of globalization processes, characterized by interconnections and interdependencies of all economies in 
the world. The development of the global economy is compounded by the impact on the national economy of 
external factors and the increase of international financial flows, which is one of the most important elements 
in the current world economy. The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the activities of 
world financial centers as the basis of the global financial market.

Methodology. The following research methods are used in the article: method of analysis, method of syn-
thesis, graphical method, method of logical generalization and comparison.

Results. The World Financial Center (WFC) is a global city with an infrastructure that serves as a place of 
attraction of capital and financial resources is an accumulation of financial and credit and currency institutions, 
and is characterized by the competitiveness of the national economy of the country-base, the development of 
the regulatory framework, the quality of social, transport and communicative infrastructures which, as a result, 
create conditions for effective business conduct and support of high business standards and allow the realloca-
tion of finance resources and serve financial market participants. 

A country that claims to become a WFC must go through three stages of development. The world is domi-
nated by financial centers based on national capital markets – New York, Frankfurt am Main, Tokyo. The sec-
ond group includes Paris, London, Luxembourg and Zurich.

An important condition for the creation of the WFC is the liberal attitude, sustainability and development of 
the financial system, which is provided with appropriate financial instruments and an advantageous geographi-
cal position, which enables to serve the growing flows of financial transactions.

To date there is an active process of development of international financial centers, which concentrate 
banks and special credit and financial institutions that carry out international currency, credit and financial 
transactions, operations with securities, precious metals, derivatives, etc.

Financial centers are created in low-tax locations, as well as in countries that are elements of the global 
financial market regardless of the level of their economic development.

The financial center in the current conditions of globalization is a territorial formation with the correspond-
ing system of financial and foreign exchange relations. They are able to serve the growing global capital flows 
between themselves and other world, regional and local financial markets.

Practical implications. The proposed typology of world financial centers can be used in the analysis of 
their activities.

Value/originality. The article reveals the latest features and characteristics of the international financial 
centers as the key institution of the global financial market, which at the end of the twentieth century began to 
play a leading role in the accumulation and circulation of world capital, accompanied by an objective process 
of globalization and internationalization of the financial environment. 


