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У статті здійснено дослідження методології архітектоніки фінансового простору, що дає змогу
ефективно управляти інститутом фінансово-кредитних стосунків і сприяє стабілізації розвитку
фінансового забезпечення. Інститут фінансово-кредитних стосунків не розвивається ізольовано,
а в системі економічних перетворень, і саме властивості архітектоніки дозволяють визначити кри-
терії ефективної взаємодії фінансового забезпечення в економічній системі.
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ВСТУП
Зміст перехідних трансформаційних процесів ринкової економіки значно впливає на фінансо-

ву рівновагу, на структуру економіки. Тому доцільно мати уявлення про модель взаємодії фінан-
сових, інвестиційних процесів в системі інституту. Фінансова система як система інститутів, бу-
дучи підсистемою економіки, підкоряється загальним тенденціям і закономірностям господар-
ської трансформації. Отже, параметри стану фінансового простору, процеси його змін в умовах
перехідної економіки, фази можливих станів мають первинне значення для теоретичного осмис-
лення фінансового простору і вироблення фінансових стратегій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методології архітектоніки фінансового простору при виділенні і

обґрунтуванні основних її елементів — грошово-кредитного, фіскально-бюджетного механізму і
механізму підприємницького бізнесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Загальна схема ретроспективного розвитку методології архітектоніки фінансового простору

показує послідовні етапи становлення даного процесу, що має довгий та складний шлях свого
розвитку (рис. 1).

Це обумовлює спільність принципових основ просторового бачення фінансового механізму,
який має бути забезпечений взаємозалежністю всіх елементів і важелів даного процесу. Якщо
системність архітектоніки виявляється в комплексі методів фінансового забезпечення архітек-
тури при їх взаємодії і обумовленості, то комплексність в оцінці дії окремих елементів системи,
при зміні окремо взятого на одну одиницю. Просторова позиція, яка була методологічно
обґрунтована Р. Абдуллаєвим, В Вернадським, А. Рязанцевим, А. Соловйовим [1, c. 43] була
підкріплена теорією іоносфери, що визначає керованість такої регулюючої компоненти як інфор-
мативність системи.

Вже пізніше, в роботах Д. Шмідта, А. Бузгаліна [1, с. 50] представляються лінії інтеграційної
політики за принципом організації будь-якого простору: географічного, соціального, економічно-
го, фінансового, і висувається гіпотеза, що описує властивості соціально-економічного простору
у часі. І якщо ми говоримо про інститут фінансово-кредитних стосунків, то тут доречно визначи-
ти значення методології властивостей архітектоніки, що має соціальний характер. Інститут пред-
ставляє соціум і, зокрема, інститут фінансово-кредитних стосунків, який втілений в області соці-
ально-регульованої системи, яка обумовлена дією грошово-кредитного, бюджетно-фіскального
механізму, механізму підприємницького бізнесу, і механізму фінансової культури. Саме ці скла-
дові дозволяють нам формувати наукове знання системи фінансово-кредитних стосунків з позиції
архітектоніки і можливості її дослідження в просторі і в часі.

Такий методологічний підхід дозволив нам здійснювати управління і прогнозування фінансо-
вого простору, визначати його ситуаційні зміни, причому при виявленні зв’язаного ефекту функ-
ціонування фінансово-кредитного механізму в економічній системі.

Фінансовий простір є як системою, так і нішею функціонування фінансово-кредитного меха-
нізму, злагоджена дія якого забезпечує системну організацію фінансових стосунків (рис. 2).
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Функціонування фінансово-кредитного механізму здійснюється в області правового забезпе-
чення фінансової діяльності, саме ця область і дозволяє зафіксувати і спрогнозувати його пове-
дінку на перспективу. Функціонування фінансово-кредитного механізму неоднозначне, оскільки
забезпечується поведінкою фінансових потоків, які і можуть задати простір фінансової системи.
Реально визначити фінансовий простір можливо при дослідженні його архітектури. Тоді відпо-
відно фінансова архітектура представлятиме систему інструментів і важелів управління фінансо-
вими стосунками, що формують фінансово-кредитний інститут. Як показує практика досліджен-
ня фінансової архітектури, вона не дає належних результатів ефективності функціонування.

Тому виникає необхідність вивчення архітектоніки фінансового простору як сфери оптималь-
ного розподілу обмежених ресурсів, яка необхідна для досягнення збалансованого розвитку фінан-
сової системи.

Вже пізніше Гранберг Р., Рубінштейн А., Евстігнєєва Л. [2, с. 70] використовували нелінійний
підхід в аналізі моделей економічного простору при запропонуванні моделей графічного позиці-
онування, які досить універсальні, оскільки містять основні індикатори управління фінансово-
кредитним механізмом.

Питання геоекономічного простору, глобалізації розглядаються в роботах Кочетова Э., Дугіна А.,
Делягіна М. [3, с. 14]. Використання геометричних властивостей моделювання простору можна
зустріти в роботах Міловідова В. Але якщо узяти за основу взаємозалежність представлених ме-
ханізмів у просторовому позиціонуванні в тривимірному вимірі за критеріями часу, руху, фінан-
сових потоків, то можливо отримати модифіковану систему управління фінансовим простором,
яка і буде основою для побудови архітектоніки даного процесу. Таке проектування достатньо
ефективне, але при цьому виникає низка питань:

 якщо загальна сума ВВП визначається з таким розрахунком, аби одна частина цієї суми спов-
на вистачала би для повного покриття як державного боргу і поточних зобов’язань, так і дефіциту
бюджету?

Рис. 1. Схема ретроспективного розвитку архітектоніки фінансового простору (Складено автором)
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Рис. 2. Структурно-логічна схема функціонування фінансового простору (Складено автором)

 де гарантії, що поточні зобов’язання, державний борг, ВВП матимуть позитивну тенденцію?
 яка міра взаємодії досліджуваних механізмів в цілісній фінансовій системі?
Декілька пізніше Глазьєв С., Ясін Е. [3, с. 17] представляють аналіз реформ, що проводяться, у

фінансовій сфері, проводять аналіз оцінки результатів фінансової політики. Це, безперечно, вирі-
шує задані нами проблеми оптимізації фінансово-кредитного механізму, і методологія даного про-
цесу будується за принципом «взаємодії з координацією цільової установки». Це обумовлює кри-
терій керованості фінансового простору. Управління таким процесом неможливо без вживання
методології системного аналізу, який є універсальним засобом дослідження складних економіко-
фінансових процесів. Дані моделі аналізу і прогнозування економічних і фінансових процесів
побудовані на базі економетричного апарату. У даній ситуації доцільно використовувати нейронні
технології, які, з одного боку, позбавлені недоліків економетричних підходів, а з іншого — дають
можливість розширити можливості моделювання складних об’єктів або процесів.

В основу нейронечітких технологій покладено об’єднання двох принципово різних матема-
тичних конструкцій — нейронних мереж і нечіткої логіки.

Климчук С.В. Ретроспектива методологічного розвитку архітектоніки фінансового простору
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Основні визначення теорії нечіткої множини полягають в наступному — нехай Х = {х} —
універсальна величина (множина), що охоплює всю проблемну область. Нечіткою множиною З
на множині Х визначається величина вигляду {(х, µc(х)), x Є Х} де µc : х > [0, 1], називається
функцією незалежної нечіткої змінної С.

Значення функції залежності µc (х) для конкретного х Є Х називається мірою залежності цьо-
го елементу нечіткої множини С.

Нечітка множина може бути задана двома основними способами;
 у формі списку з перерахуванням всіх елементів і відповідних ним значень функцій залежності;
 аналітично у формі математичного виразу для відповідної функції залежності.
Сукупність значень показує функціональний взаємозв’язок вхідних і вихідних змінних і є ос-

новою побудови нечіткої моделі.
Такий методологічний підхід дозволить побудувати оптимальну і універсальну модель з ефек-

тивного управління фінансовим простором, яка дасть можливість виробляти управління даним
процесом в адекватній і дієвій системі.

Вже в 90-х роках двадцятого століття такими ученими як Сабанті Б., Стояновою Е., Кандін-
ським досліджується теорія і практика формування фінансових стосунків, функції фінансів; авто-
ри виділяють принципові підходи структуризації механізмів, що досліджуються, інституту фінан-
сово-кредитних стосунків. Такий підхід дозволяє досліджувати комплексність даного процесу, як
невід’ємної частини методології фінансового простору і зокрема архітектоніки. Ми використо-
вуємо структуризацію інституту фінансово-кредитних стосунків при обґрунтуванні і практично-
му вживанні грошово-кредитного, фіскально-бюджетного механізму і механізму політики управ-
ління підприємницьким бізнесом. При чому в нашій ситуації виробляється структуризація даних
механізмів за певними компонентами. Такий методологічний підхід і обумовлює вживання полі-
номіальних залежностей в тривимірному просторі в заданій системі функціонування інституту
фінансово-кредитних стосунків, вирішення яких з позиції оптимізації можливо, при використанні
нечітких нейронних систем.

На рубежі двадцять першого століття Фішер І, Макконел Ф., Ремінгтон Ф., Гордон М., Блек Ф. [4,
с. 25] виробляють раціоналізацію управління при використанні фінансового простору. Такий про-
цес найбільш ефективний при використанні властивостей архітектоніки, адже принцип взаємодії
і взаємообумовленості найчіткіше виявляється в інтегрованій системі інституту фінансово-кре-
дитних стосунків, яка володіє гнучкістю і адекватністю до зовнішніх дій .

Зараз проблема оптимізації фінансового простору з позиції ефективного управління знахо-
диться в центрі уваги як вітчизняних, так і західних учених. В інституті економіки і прогнозуван-
ня НАН України в останні три роки під керівництвом Гриценко А.А. [3, с. 14] розробляється тема
«Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень». Тому наші дослідження співпа-
дають і спрямовані на подальше освоєння цього наукового напряму.

У даній ситуації фінансовий механізм вже буде не підсистемою економічних стосунків, а ос-
новним важелем регулювання економічних явищ. При використанні властивостей архітектоніки
можливе його управління, кількісне визначення і прогнозування. Основними принципами побу-
дови архітектоніки фінансового простору є: здатність адекватного реагування на зміну фінансо-
во-кредитного механізму і його середовища в умовах глобалізації і інтеграції; інформативність,
гнучкість, комутативність; пріоритетність в економічній системі; комплексність і системність;
стратегічна спрямованість.

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійсненні дослідження дають змогу обґрунтувати методологічні засади архі-

тектоніки фінансового простору, визначитися з теоретичною спадщиною і запропонувати мето-
дичні підходи для подальшого дослідження фінансів в умовах глобалізації економіки та інтегра-
ційних процесів.
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