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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ
Необхідність дослідження архітектоніки фінансового простору обумовлена реаліями функціо-

нування фінансово-кредитного механізму з позиції інституту фінансових стосунків. Сучасні про-
блеми інтеграції інституту фінансово-кредитних стосунків обумовлюють формування нових мето-
дичних підходів, що вимагають вживання просторового дослідження як окремих елементів і ва-
желів фінансової системи, так і їх взаємообумовленості і взаємозалежності. При використанні вла-
стивостей архітектоніки можливе її ефективне управління, кількісне визначення і прогнозування.
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ВСТУП
Глобалізація світових фінансових ринків, відкриття кордонів для фінансового капіталу,

мінливість агентських зборів за здійснення трансакційних операцій, скорочення термінів розра-
хунків з досконалих операцій, неплатежі в реальному секторі економіки, вживання похідних фінан-
сових інструментів з постачаннями активів в майбутньому — все це більшою мірою притягує
увагу для нового осмислення ролі і функцій фінансової системи, фінансового простору, фінансо-
вої архітектоніки.

Ідея існування різних типів простору, а також і часу належить Абдулаєву С., Вернадському А.,
Рязанцеву А., Соловьову А. [1, с. 56]. Загальні питання теорії простору отримали відображення в
роботах К. Шмідта [4, с. 329], Бузгаліна А. [1, с. 50], Блауга М. [1, с. 43], Гранберга А., Татаркіной А.,
Суслової З., Міхєєвої Н. [2, с. 56], Кочетова Э., Дугина А., Делягіна М. [3, с. 14]. Використання
геометричних властивостей моделювання простору знайшли відображення в роботах Міловідова
В. [3, с. 20], Абалкіна А., Ілларіонова А., Лівшица [2, с. 65]. Глазьєв С., Ясін Е. [2, с. 57] представля-
ють аналіз реформ, що проводяться, у фінансовій сфері при усвідомлені результатів фінансової
політики, апробації сформованих цілей. Теорія і практика формування фінансових стосунків, функції
фінансів, принципові підходи структуризації описані в роботах таких учених як Сабанті Б., Стояно-
вої Е. [1, с. 54]. В області ухвалення раціональних управлінських рішень, використання фінансових
теорій в практиці діяльності суб’єктів присвятили свої роботи Фішер І., Макконел Ф., Редінгтон Ф.,
Гордон М., Блек Ф. [5, с. 453; 9, с. 43; 8, с. 348]. Але в той же час фінансовий простір зараз не
отримує реальної оцінки, що обумовлює пошук нових методологічних прийомів дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оновлення концептуальних схем категорійного апарату вітчизняної економічної і фінансової

теорії обумовлює необхідність адекватного відображення тих радикальних змін, які відбуваються
практично у всіх сферах фінансової системи. Виникає необхідність, по-перше, включити в науко-
ву термінологію категорію архітектоніки фінансового простору, по-друге, визначити науковий
категоріальний статус даного поняття і розглянути параметри фінансової архітектоніки в умовах
процесів, що відбуваються в трансформаційних, економічних і фінансових системах.

У зв’язку з цим, метою статті є розкриття змісту, функцій, принципів і цілей функціонування
фінансової архітектоніки, відмінності від традиційних категорій сфери фінансових стосунків, а
також напрямів формування фінансової архітектоніки і процедури її управління.

Формування вищезгаданих складових дозволить визначити модель фінансового простору з
позиції дослідження архітектоніки, дати чітке розуміння стану цілей і засобів в безлічі можливих
станів фінансової системи. Мова йдеться про категорію простору, яка давала б картину реального
економічного процесу у сфері фінансових стосунків.

РЕЗУЛЬТАТИ
Архітектоніка фінансового простору є системою ефективного просторового функціонування

фінансового механізму, яка дає можливість якісно зафіксувати дану область завдяки функціо-
нальним залежностям структурних елементів і важелів фінансової системи. Це можливо здійсни-
ти при використанні поліноміальних залежностей ключових показників фінансової системи при
їх впливі і взаємодії з фінансовими потоками (рис. 1).
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Рис. 1. Сфера функціонування фінансового простору з позиції сприйнятливості фінансової
системи до адаптації і змін (Складено автором)

Це дасть можливість управляти фінансовим простором, прогнозувати його поведінку і визна-
чати ситуаційні зміни. причому з’явиться можливість визначення зв’язаного ефекту ефективного
функціонування фінансового механізму в економічній системі. У даній ситуації фінансовий ме-
ханізм вже не буде підсистемою економічних стосунків, а основним важелем регулювання еконо-
мічних явищ. При використанні властивостей архітектоніки можливе його управління, кількісне
визначення і прогнозування. Основними принципами побудови архітектоніки фінансового про-
стору є:

 здатність адекватного реагування на зміну фінансово-кредитного механізму і його середови-
ща в умовах глобалізації і інтеграції;

 інформативність, гнучкість, комутативність;
 пріоритетність в економічній системі;
 комплексність і системність;
 стратегічна спрямованість.
Задані принципи архітектоніки фінансового простору формують дієвий важіль управління

фінансовим простором і дозволяють визначити його як потужний інструмент регулювання світо-
вою економікою. Запропоновані принципи архітектоніки фінансового простору і визначають ос-
новні функції при цільовій установці ефективного управління фінансовою системою.

І якщо ми говоримо про інститут фінансово-кредитних стосунків, то тут доречно визначити
значення методології властивостей архітектоніки, що має соціальний характер. Інститут пред-
ставляє соціум і зокрема інститут фінансово-кредитних стосунків втілений в області соціально-
регульованої системи, яка обумовлена дією грошово-кредитного, бюджетно-фіскального меха-
нізму, механізму підприємницького бізнесу, і механізму фінансової культури. Саме ці складові
дозволяють нам формувати наукове знання системи фінансово-кредитних стосунків з позиції ар-
хітектоніки і можливості її дослідження в просторі і в часі (рис. 2).

Нами за допомогою поліноміальних залежностей були кількісно визначені структурно-логічні
взаємозалежності основних інструментів архітектоніки фінансового простору. Це:

 грошово-кредитний механізм у = 0,74х + 0,23х2 + 0,007х3;
 фіскально-бюджетний механізм у = 0,007х + 0,008х2 + 0,0054х3;
 механізм політики підприємницького бізнесу у = 0,26х + 0,007х2 + 0,0048х3.
Параметри грошово-кредитного механізму були задані:
х — значення державного боргу;
х2 — офіційні резервні активи;
х3 — сальдо платіжного балансу.
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Рис. 2. Гістограма взаємодії грошово-кредитного, фіскально-бюджетного, механізму політики
підприємницького бізнесу (Складено автором)

Параметри фіскально-бюджетного механізму:
х — відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП;
х2 — відношення дефіциту, профіциту торгівельного балансу до загального обсягу зовнішньої

торгівлі;
х3 — відношення податкових платежів у ВВП.
Параметри політики підприємницького бізнесу:
х — виробництво товарів і послуг;
х2 — інвестиції в основний капітал;
х3 — об’єм промислової реалізованої продукції.
Отримана гістограма показує розбалансованість функціонування фінансово-кредитного меха-

нізму, слабку взаємодію і некоординируємість.
Зараз вже склалися реальні передумови того, що передивляється ідеологія економічного мис-

лення, що склалася, при оцінці ролі і місця фінансової системи і фінансового простору в еко-
номіці держав і світовій економічній системі.

Сучасний стан економіки ставить актуальним завданням приступити до розробки стратегії стійкого
розвитку на середньо і довгострокову перспективу. Важливу роль при цьому грає курс на консоліда-
цію економічного простору. На сьогоднішній день склалася система інститутів і загальна структура
субрегіональних об’єднань держав. Все це створює потребу і передумови для посилення інтеграцій-
них процесів в економіці країн, у тому числі і у фінансовій сфері, оскільки широкий доступ до
фінансових ресурсів є одним з визначальних умов розвитку національного господарства.

Вже в травні 1995 року вирішенням Поради глав урядів СНД був створений Міждержавний
валютний комітет, де і була прийнята концепція співпраці і координації діяльності держав —
учасників СНД у валютній сфері. У 2011 році в Москві працював перший міжнародний фінансо-
вий тиждень «Мосинтерфін-2011», який був присвячений фінансовій інтеграції в рамках ЕВРА-
ЗЕС і СНД, де розглядалися проблеми формування єдиного фінансового, біржового, і рейтинго-
вого простору. Подальша інтеграція зажадає створення єдиного банківського простору. У 2012
році на саміті країн БРІКС обговорювалися питання із створення дієвого механізму фінансової
співпраці, яка відповідає сучасним тенденціям глобального економічного розвитку. За статистич-
ними даними в 2010 році на долю ВВП БРІКС, в який входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ЮАР
припало 20% ВВП світової економіки, а об’єм їх торгівлі склав 15%. З 2001 по 2010 роки середнє
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зростання торгівлі між цими країнами щорік збільшувалося на 28% і в 2010 році об’єм їх торгівлі
вже досяг 230 млрд. доларів США. Для зміцнення економічної потужності і збільшення об’єму
торгівлі між країнами БРІКС виникла велика потреба у взаємних інвестиціях і акумуляції грошових
коштів. Фінансова глобалізація займає важливе, якщо не центральне місце в дискусіях про інтегра-
цію фінансового простору і відповідно про формування архітектоніки фінансового простору. Для
одних вона асоціюється з «хаотичною ситуацією» і «надмірною свободою», даною фінансовому
ринку і валютній спекуляції; інші, навпроти, упевнені, що немає жодних підстав вважати, ніби при-
ватні ринки капіталів функціонують, як правило, недостатньо. На думку А. Алегре [6, с. 127], на-
стільки кардинальні розбіжності між ученими пояснюються тим, що з 80-х років відбувається ста-
новлення нової конфігурації світової економіки. Ринковий механізм, що вже діє, не відповідає су-
часним комунікаційним вимогам. Нестабільність його розвитку підтверджується наступним:

 відсутність інформаційної симетрії;
 співіснування двох груп операторів на глобальному фінансовому ринку, «фундаменталістів»

і «чартистів», які не завжди поводяться відповідно до принципу ефективності;
 схильність фінансового ринку не враховувати довгострокові ефекти, орієнтація на прості

фінансові операції, що порушують рівновагу фінансової системи.
Можливо запропонувати наступні напрями інтеграції методології архітектоніки фінансового

простору (рис. 3).

Пошук нової ідентичності (зміна колишнього світогляду)

Інтеграція світової економіки у єдине ціле
(закон взаємодії еластичної динаміки)

Ієрархічна структуризація (закон рівноваги)

Рис. 3. Напрями інтеграції методології архітектоніки фінансового простору (Складено автором)

Таким чином, «міжнародна грошова і фінансова нестабільність представляється головною ха-
рактерною рисою фінансової глобалізації». Тому в наукових кругах постійно піднімається питан-
ня про необхідність додаткових інструментів регулювання у світовому масштабі. Одне із завдань
21 століття полягає в тому, аби знайти спосіб поєднати деякий національний суверенітет з фінан-
совою уніфікацією. Ф. Лемуан [7, с. 301] приводить приклад про стрімке підвищення ролі Китаю
на світових товарних ринках з 1980 по 1996 р. Китайський експорт збільшився у вісім разів — з 18
млрд. до 151 млрд. дол.

ВИСНОВКИ
Необхідність оптимізації фінансового простору неодноразово розглядається і досліджується і

ученими і практиками, але відсутність науково обґрунтованої методології архітектоніки фінансо-
вого простору не дає можливості кількісно визначити єдине інформаційне поле, за відсутності
адекватних механізмів його регулювання. Процес практичної реалізації використання даного ме-
ханізму можливий при створенні Міжнародних фінансових центрів. Такий центр був створений в
Росії. У Європі вже створені глобальні наддержавні органи, питання регулювання банківської
діяльності, страхування і коштовних паперів винесені на рівень трьох регулювальників в Лон-
доні, Франкфурті і Парижі. Проте назріла необхідність створення міждержавних органів і на про-
сторі СНД. Міжнародний фінансовий центр, інтегрований з фінансовими центрами країн Співдруж-
ності, — учасників Угоди зможуть утворити поліцентричну мережу, де поступово затверджувати-
муться інституційні угоди єдиної фінансової системи.
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