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ВСТУП
Перспективний розвиток діяльності вітчизняних

суб'єктів фінансового сектору може відбуватись у формі

декількох сценаріїв, що відповідають сподіванням

різних груп суб'єктів економічної системи. В сучасних

умовах господарювання необхідним є формування ряду

концептуальних засад розвитку фінансової системи, які

будуть висвітлювати перелік цілей, завдань та черговість

їх вирішення, інституційні перетворення, інноваційні

аспекти у розвитку окремих суб'єктів фінансового сек1

тору. Ці концептуальні засади повинні враховувати еко1

номічні інтереси суб'єктів фінансової системи та слугу1

вати фундаментальною базою при розробці як тактич1

них, так і стратегічних перспектив діяльності суб'єктів

фінансового сектору. Зазначимо, що ідеальної, збалан1

сованої, задовольняючої усі групи суб'єктів фінансово1

го сектору, системи концептуальних засад розвитку їх

діяльності не існує. Необхідність розробки адаптованої

до сучасних умов економічного розвитку системи кон1

цептуальних засад діяльності суб'єктів фінансового сек1

тору обумовлює актуальність теми даної статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблематиці розвитку фінансового ринку та ок1

ремих його сегментів присвячені праці таких вчених, як
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[6; 18], C. Лєонов [8], М. Мних, П. Мюллер, С. Осадець,

Р. Пікус [10], В. Пластун [11], В. Плиса [12], І. Рекунен1

ко [13], Л. Рейтман, В. Фурман, І. Школьник [5; 15] та

інші. Проте недостатньо обгрунтованими виступають

можливі концептуальні засади діяльності окремих

суб'єктів фінансового сектору в умовах глобалізації, що

будуть адаптовані саме до сучасних умов господарю1

вання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення системних комплексних

досліджень для подальшої побудови ряду концептуаль1

них засад діяльності вітчизняних суб'єктів фінансового

сектору в умовах глобалізації, які, у свою чергу, сфор1

мують основу для розробки стратегії вітчизняного

фінансового ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні засади діяльності суб'єктів фінансо1

вого сектору включають результативну (описує бажані

кінцеві результати такої діяльності, які планується досяг1

нути) та забезпечувальну складову (відображає бажані

параметри стану й функціонування фінансової системи

вцілому). Результативні цілі забезпечують довгострокові

умови досягнення наступних пріоритетів: створення і

підтримання вже існуючого потенціалу, відповідного

інституціонального середовища діяльності суб'єктів

фінансового сектору; надійність захисту фінансової си1
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стеми від ряду загроз (як зовнішніх, так і внутрішніх).

Сформульовані результативні цілі можна досягнути на

практиці спільними зусиллями держави, суб'єктів бізне1

су й суспільства. Зміст результативної складової впли1

ває на форму представлення відповідних цілей, які пода1

ються у вигляді сукупності цільових показників.

Ефективно сформовані результативні та забезпечу1

вальні складові концептуальних засад дають можливість

побудови змістовної та, у майбутньому, успішно реалі1

зованої стратегії діяльності окремих суб'єктів фінансо1

вого сектору. Ці складові, формуючи вектор розвитку

фінансового ринку, окреслюють межі пошуку засобів до1

сягнення успіху в такому розвиткові, дозволяють підви1

щити ефективність реалізації стратегії такого розвитку і

виступають підгрунтям для оцінки дій суб'єктів фінансо1

вої системи в сучасних умовах господарювання.

Деталізований аналіз формулювання результатив1

них та забезпечувальних цілей у ймовірнісних стратегі1

ях розвитку суб'єктів фінансового сектору дає мож1

ливість обгрунтовано стверджувати про те, яка дійсно

стратегія розвитку реалізується (чи дійсно може бути

реалізована) на фінансовому ринку.

Цільові показники відображають зміст відповідних

цілей, а їх значення — конкретні їх характеристики,

фіксуючи при цьому стан справ та орієнтуючи дії різних

суб'єктів фінансового сектору на досягнення цілей, якщо

це відповідає їх економічних інтересам. У разі невідпов1

ідності економічних інтересів суб'єктів фінансового сек1

тору сформованим цілям, проводиться відповідне для

цього їх стимулювання з метою досягнення стратегії роз1

витку таких суб'єктів. Для тих характеристик цілей, яким

не можна задати бажані значення, вказують бажаний

напрям їх змін з використанням показників1індикаторів.

Зазначимо, що структура цілей та їх вимірники не можуть

переноситися з однієї стратегії розвитку суб'єктів фінан1

сового сектору в іншу. Реальний сценарій розвитку

суб'єктів фінансового сектору спиратиметься на страте1

гію, сформовану в результаті комбінації дій всіх груп

суб'єктів фінансової системи. Можна, наприклад, виді1

лити стратегію спрямовану на інерційний посткризовий

розвиток діяльності суб'єктів фінансового сектору (ба1

зується на відмові від радикальних змін й інновацій, пе1

редбачає переважно тактичне маневрування між група1

ми економічних інтересів суб'єктів фінансової системи)

або спрямовану на модернізацію фінансового ринку (пе1

редбачає зміну пріоритетів, модернізацію інституційних

механізмів, які відповідають за якість фінансової систе1

ми, її державне регулювання, формує траєкторію зміни

інститутів й економічної політики, що синтезує поточний

стан з бажаним). Стратегія модернізації реалізується на

основі інституційних реформ, які підштовхують фінансо1

вий ринок до зростання (за або без участі держави), або

проектних реформ (передбачають інтенсифікацію вкла1

день в конкурентоспроможні сектори ринку; доходи від

реалізації відповідних проектів йдуть на забезпечення мо1

дернізації галузей фінансової сфери).

Рушійною силою в розробці та реалізації стратегії

розвитку фінансового сектору повинні стати саме су1

б'єкти фінансової системи. Варто враховувати зарубі1

жний досвід проведення інституційних перетворень у

країнах, що успішно пройшли цей етап, розробляючи

на своїй території стратегії модернізації (разом з про1

гнозом екзогенних параметрів і результатами моделю1

вання вітчизняної фінансової системи). У фінансовій

системі, що розвивається, є тільки перевага — мож1

ливість запозичення вже створених інститутів, методів

управління і технологій у вже розвинених фінансових

системах. При розробці відповідних концептуальних

засад треба врахувати аспект запозичення, який буде

покладено в основу стратегії діяльності суб'єктів фінан1

сового сектору. Стимулювання зростання фінансового

ринку при поступовому поліпшенні інститутів може при1

звести до успішної модернізації внаслідок того, що при1

чинний зв'язок між зростанням й інститутами — двос1

торонній (поліпшення інститутів сприяє зростанню,

швидке зростання полегшує вдосконалення інститутів).

Інституційна траєкторія буде перспективною, якщо вона

буде узгоджена з рядом обмежень і передбачати меха1

нізми стимулювання змін фінансової інфраструктури.

При формуванні системи концептуальних засад розвит1

ку суб'єктів фінансового сектору враховують властиві їм

різноманітні загрози (як внутрішні, так і зовнішні), спро1

можність адаптуватися до змін умов (внутрішніх, зовнішніх).

При обгрунтуванні концептуальних засад розвитку

суб'єктів фінансового сектору необхідно враховувати

важливість виконання фінансовою системою ряду со1

ціально1економічних функцій.

У процесі розробки концептуальних засад розвит1

ку суб'єктів фінансового сектору треба також врахову1

вати глобалізаціний акпект.

Глобалізація відносин у фінансовій сфері виступає

процесом стирання бар'єрів (законодавчих, економіч1

них) між фінансовими системами, який відбувається під

впливом змін у світовій економіці та формує, відповід1

но, глобальний фінансовий простір.

Глобалізація світового фінансового ринку відбуваєть1

ся з урахуванням таких тенденцій розвитку: конкуренція

між крупними транснаціональними суб'єктами фінансово1

го сектору; капіталізація та концентрація капіталу у фінан1

совому секторі, формування стратегічних альянсів між

суб'єктами фінансового сектору, об'єднання суб'єктів

фінансового сектору для формування відповідних міжна1

родних суб'єктів; злиття капіталів (наприклад, страхового

та банківського); формування єдиного міжнародного за1

конодавства у фінансовій сфері; адаптація вітчизняних

ринків до специфіки міжнародної торгівлі фінансовими

послугами; поява інноваційних фінансових продуктів; ви1

користання ефективних інформаційних систем і технологій

у фінансовій сфері; розвиток нових механізмів передачі

фінансових ризиків; впровадження ІТ1технологій у

діяльність суб'єктів фінансового сектору [4]. В умовах гло1

балізації уваги заслуговує тенденція злиття банківського

та страхового капіталів (банки пропонують страхові послу1

ги, створюють дочірні страхові структури, а страхові ком1

панії відкривають депозитні та ощадні рахунки, беруть

участь у банківських формуваннях) [2]. Також розповсюд1

жена тенденція з передачі ризиків з одного сегмента фінан1

сового ринку на інші (наприклад, зі страхового ринку на

ринок капіталу) [7]. Набуває розвитку тенденція мікрофі1

нансових послуг (захист населення з низькими, нестаб1

ільними доходами, що виступає ефективним способом за1

безпечення соціального захисту малозабезпеченого насе1

лення та забезпечує економічне зростання нерозвинутих

країн світу) тощо [5; 6; 15].
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Концептуальним напрямом розвит1

ку вітчизняного фінансового ринку є

поступова його лібералізація, завдан1

ням якої є побудова оптимального

співвідношення між інтеграцією вітчиз1

няної фінансової системи зі світовою та

механізмами, що мають перешкоджати

відтоку капіталів за кордон (рис. 1).

Світові тенденції розвитку суб'єктів

фінансового сектору можуть бути охарак1

теризовані як достатньо успішні. Іноземні

суб'єкти фінансового сектору поступово

виходять на фінансові ринки інших країн

(тобто вкладають кошти у діючих

суб'єктів або створюють дочірні суб'єкти),

що сприяє розвитку світового фінансово1

го ринку шляхом надання якісних фінан1

сових послуг, пропозиції інноваційних

фінансових продуктів та здійсненню на1

гляду на відповідних ринках.

Для окремих країн привабливим є ме1

ханізм участі іноземних суб'єктів фінансо1

вого сектору у капіталі чи викуп національ1

них суб'єктів. Створення суб'єктів фінан1

сового сектору зі 100% іноземним капіта1

лом може негативно впливати на фінансові

ринки (невідповідна конкуренція, банкрут1

ство суб'єктів таких ринків, вагоме пере1

тікання фінансових потоків, чутливість до

коливань на міжнародних ринках тощо) [1;

7; 9; 10; 11; 12; 14].

При розробці концептуальних засад

розвитку суб'єктів фінансового секто1

ру в умовах глобалізації треба врахува1

ти, що поряд з позитивним впливом гло1

балізації світового фінансового ринку на вітчизняну

фінансову систему (приплив іноземних інвестицій у роз1

виток інфраструктури фінансової системи, підвищення

капіталізації та ємності її суб'єктів, використання інно1

ваційних технологій у фінансовій сфері) виділяють та1

кож негативні аспекти такого впливу (втрата вітчизня1

ного державного контролю над спеціалізованими фон1

дами фінансових ресурсів, інвестиційними ресурсами,

обмеження державних можливостей у важливих галу1

зях фінансового сектору, ціновий демпінг тощо).

Концептуальними засадами розвитку суб'єктів фінан1

сового сектору в умовах глобалізації є: розробка адапто1

ваних до сучасних умов господарювання інноваційних

підходів до регулювання вітчизняного фінансового рин1

ку, оптимальне перейняття міжнародного досвіду діяль1

ності суб'єктів фінансового сектору та обмеження діяль1

ності іноземних суб'єктів на вітчизняному ринку, поліпшен1

ня якості обслуговування у фінансовій сфері, опираючись

на інноваційні технології, розширення вітчизняного асор1

тименту фінансових послуг з врахуванням інноваційних

видів ризиків; переймання світового досвіду оцінки об'єктів

діяльності окремих суб'єктів, розробка системи законо1

давчих Кодексів у фінансовій сфері (наприклад, Страхо1

вого Кодексу), покращення складових фінансового стану

та підвищення ефективності функціонування вітчизняних

суб'єктів фінансового сектору, забезпечення належного

рівня фінансової безпеки на ринку.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження визначено складові еле1

менти формування концептуальних засад розвитку

суб'єктів фінансового сектору (результативні, забезпе1

чувальні), чинники впливу на процес побудови таких

засад; наведено можливі стратегії розвитку вітчизняно1

го фінансового ринку (інерційна, модернізації); визна1

чено характерні особливості глобалізації фінансових

відносин та сформовано концептуальні засади розвит1

ку суб'єктів фінансового сектору в умовах глобалізації.

При цьому враховано, що тенденції розвитку вітчизня1

них суб'єктів фінансового сектору супроводжуються

динамізмом, інтернаціоналізацією, лібералізацією, по1

явою нових ризиків, удосконаленням системи фінансо1

вих продуктів та посиленням взаємозв'язків між сегмен1

тами фінансового сектору (страховим, банківським,

інвестиційним), що пояснюється активними процесами

інтеграції відповідних країн у світову економіку, пере1

ходом до ринкових методів регулювання фінансових

відносин.
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