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УДК 338.763
ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ
ЕКОНОМІКИ
Ж ИТАР М.О.,
кандидат економічних наук,
Університет державної фіскальної служби України
Виділення інституційного аспекту розвитку фінансової архітектури має
важливе методологічне значення, перш за все, в силу існування певних стійких
поведінкових моделей економічних суб’єктів, що безпосередньо впливають на
характер механізму функціонування та процеси розвитку фінансової архітектури.
Дотримуючись методології Д. Норта [1], інституційну структуру стосовно до
фінансової архітектури можна визначити як поєднання:
- офіційних правил (політичних і економічних, які мають статус закону і
служать для обмеження певних аспектів функціонування фінансової системи, і
контрактів, які конкретизують умови угод);
- неформальних норм (звичаїв і кодексів поведінки, спрямованих на
координацію повторюваних взаємодій між учасниками фінансових ринків);
- механізмів забезпечення виконання фінансових контрактів і угод (які
узаконюються офіційними правилами і можуть трансформувати неформальні норми).
У сукупності вони формують систему (набір) стимулів і обмежень для
прийняття рішень, яка визначає потенційні можливості розвитку фінансової
архітектури. Так, закони, що регулюють фінансову сферу, є складовою правової
системи країни і зазвичай трактуються як виходять за межі фінансової системи.
Неформальні регламентації і правила формують суспільно визнану стійку
модель поведінки економічних суб’єктів, яка визначає дотримання умов обміну в
процесі укладення та виконання фінансових угод. Механізм забезпечення цих угод
базується на загальній фінансовій інфраструктурі, яка розвивається на
інституціональній основі.
Як наслідок, поряд із сформованою організаційною структурою фінансової
архітектури інституційне середовище задає сукупність умов її функціонування і має
основоположне значення для формування і характеру фінансового розвитку.
Інституційне середовище впливає на фінансову систему через:
- мотиви поведінки економічних суб’єктів;
- домінуючі відносини власності;
- характер правової системи;
- політичні та ідеологічні установки, що домінують в суспільстві;
- національні та морально-етичні
особливості поведінкової реакції
економічних суб’єктів і т.д.
Вплив інституційних складових на історичний розвиток фінансової архітектури
може бути оцінений по-різному. Низка вчених підкреслює вирішальну роль правових
традицій, вважаючи, що відмінності між ними можуть пояснити міжнародні
відмінності і між фінансовими інститутами, і між фінансовою архітектурою
національних економік [2, 3, 4]. При цьому, ключовим елементом визнається
здатність правових традицій до швидкої адаптації, що дозволяє мінімізувати розрив
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між потребами економіки і системою існуючих законів. Інші - акцентують увагу на
ролі політичних чинників і вважають, що політична структура, зокрема, ступінь
централізованості політичної системи, авторитетність держави, групові інтереси
політичної еліти - основний чинник, що визначає еволюцію фінансових інститутів і
розподіл ресурсів [5, 6].
При дослідженні інституційного аспекту розвитку формування фінансової
архітектури економіки важливо враховувати, що вся існуюча в суспільстві сукупність
встановлених і сформованих правових, моральних, культурних, політичних правил,
традицій і норм поведінки оформлюється в певні економічні відносини й визначає
довгострокові рамки для прийняття економічних рішень і дій економічних суб’єктів.
Такі, за словами вченого Д. Норта, встановлені людьми обмеження направляють їх
взаємодії в певне русло і, як наслідок, структурують стимули в процесі обміну політичного, соціального чи економічного [1].
Тому, вирішальне значення для формування фінансової архітектури економіки
в сучасних умовах мають спільні, що конструюють для суспільства інститути, які
визначають стійкі форми соціальної поведінки. При дослідженні розвитку фінансової
архітектури економіки неможливо не враховувати, що політика формується і
здійснюється окремими індивідуумами, і що на їх дії впливають суб’єктивні переваги
і упередження, звичаї, стимули і т.д. Вони приймають рішення на основі недосконалої
інформації і залежать від сукупності різноманітних обмежень [7].
Особливе значення набуває оцінка інституційних змін (зокрема, неформальних
норм) в умовах нестійкого інституційного середовища, коли на перше місце виходять
поведінкові чинники, обумовлені внутрішніми етичними установками і пануючими
соціальними нормами. Вони визначають мотивацію прийняття рішень учасниками
економічних процесів, стандарти ринкової поведінки, отже, ефективність
функціонування економічної системи в цілому і фінансової архітектури зокрема.
Загальна тенденція якісних трансформацій фінансової архітектури втілюється в
спрямованості фінансового розвитку. Спрямованість розвитку і напрямок розвитку
нетотожні поняття [8]. Проблема спрямованості ширше і охоплює як окремі напрямки
фінансового розвитку та форми, в яких воно відбувається, так і причинні і чинники
спрямування, які визначають розвиток фінансової архітектури в заданому напрямку
або зміну шляхів її розвитку.
При дослідженні спрямованості фінансового розвитку необхідно взяти до
уваги, що детермінованої моделі розвитку фінансової архітектури не існує. В
історичному плані фінансовий розвиток - стохастичний процес, що не має жорсткої
детермінованості, замкнутого характеру. Руху фінансової архітектури властива
значна випадкова складова (в результаті шоків зовнішнього середовища і внутрішніх
змін випадкового характеру), що дозволяє стверджувати про певну хаотичність
динаміки фінансової архітектури.
При цьому, процес розвитку фінансової архітектури економіки передбачає
наявність відносин типу «цільових». Існує два типи таких відносин. Перший цілеспрямоване формування фінансової архітектури з наперед заданими
характеристиками. Інший - детермінованість стану і властивостей фінансової
архітектури за рівнем і характером її організації і впливом чинників зовнішнього
середовища. Це обумовлює специфічний прояв об’єктивних відносин в процесі
фінансового розвитку, а саме: компліментарність та узгодженість компонентів
архітектури один з одним і з зовнішнім середовищем, організованість процесу
розвитку фінансової архітектури в цілому.
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Сучасний державно-територіальний стан України вимагає формування як
довгострокової стратегії розвитку в контексті глобальних світогосподарських
викликів, так і визначення тактики поводження в умовах гібридної війни, так і
післявоєнного відродження регіону, що постраждав під час збройного конфлікту.
Дослідження питання щодо особливостей і спрямування стратегічного розвитку
країни має досить вичерпний доробок як готових стратегій, так і окремих шляхів і
методів, розкритих у працях видатних українських науковців, так і молодих
дослідників. У контексті інтернаціоналізації й інтеграції міжнародної економічної
політики, загальних питань соціально-економічного розвитку України можна навести
роботи Я.
Базилюка, Я. Белинської, І. Бураковського, М.
Войнаренка,
А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, Ю.Єханурова, Я.Жаліла, Ю.Козака,
Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Р. Мокія, С. Мочерного, Ю. Павленка, О. Павловської,
Ю. Пахомова, О. Плотнікова, Є. Савельєва, І. Сіваченка.
Також можна навести окремі актуальні ключові напрямки економічної політики
України, пов’язані з визначенням показників і рейтингів її міжнародної
конкурентоспроможності; становленням і розвитком кластерних утворень у контексті
впровадження
досягнень
НТП
четвертого-п’ятого
технологічних
укладів;
формуванням комплексних стратегій регіонального розвитку з урахуванням
територіального маркетингу та державно-приватного партнерства.
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