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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повільний поступ економічних реформ в Україні у

значній мірі обумовлений "відірваністю" вітчизняної
науки від потреб реального сектору. В свою чергу, такі
процеси стали наслідком великої кількості стереотипів
"пострадянського походження" щодо оцінки тих чи
інших економічних процесів та явищ в нашій державі.
Яскравий приклад їх існування — дослідження фінан1
сової інфраструктури, які активізувалися лише остан1
німи роками. До цього вітчизняна фінансова наука фак1
тично ігнорувала цю надзвичайно важливу з точки зору
теорії та практики дефініцію. Внаслідок цього суттєво
знижувалась прагматична значимість досліджень, їх
результативність з погляду реформування фінансово1
го господарства української економіки. Така ситуація
не відповідає вимогам часу, адже саме фінансова інфра1
структура може стати відправною точкою економічних
реформ в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика сутності фінансової інфраструктури

наявна в роботах окремих вітчизняних науковців:
З. Варналія, С. Льовочкіна, В. Опаріна, І. Островсько1
го, С. Тимофієвої, В. Федосова, С. Юрія та ін. Втім тре1
ба визнати, що існуючі на цей час дослідження сутності
фінансової інфраструктури не у повній мірі ліквідували
"білі плями" фінансової науки в цьому напрямові.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — доповнити існуючі теоретичні поло1

ження щодо сутності фінансової інфраструктури еко1
номіки.
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У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування фінансової інфраструктури національної еко+

номіки. На основі критичного аналізу позицій провідних вчених встановлено головні змістовні ознаки

та характеристики інфраструктури та фінансової інфраструктури. Обгрунтовано відмінність дефініцій

"фінансова інфраструктура" та "інфраструктура фінансового ринку". Доведено, що фінансова інфра+
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджуючи вказане питання насамперед зазначи1

мо, що до цього часу у фаховій літературі існує певна
невизначеність у використанні понять "інфраструкту1
ра", "інфраструктура економіки", "фінансова інфраст1
руктура" що суттєво ускладнює теоретичні досліджен1
ня та їх практичне використання. Виходячи з цього на1
самперед акцентуємо увагу на сутності поняття "інфра1
структура" та його похідних.

Підкреслимо, що поняття "інфраструктура" є доволі
універсальним та використовувалося з середини мину1
лого століття і західними вченими, і радянськими нау1
ковцями. Так, радянський дослідник В. Жамін вважав,
що інфраструктура — це інтегральний елемент вироб1
ничих сил, що включає допоміжні та додаткові галузі,
види виробництв або діяльності, які обслуговують без1
посередньо основне виробництво (виробнича інфра1
структура), а також галузі та підгалузі невиробничої
сфери, що непрямо пов'язані з процесом виробництва і
виконують чисельні функції обслуговування всього про1
цесу господарювання [1, c. 16].

У свою чергу А. Кошелєв зазначає: "Існує неодноз1
начне визначення інфраструктури. По1перше, під нею
розуміється сукупність системи обслуговування, основ1
не завдання якої полягає в забезпеченні роботи вироб1
ництва та наданні різних послуг населенню. По1друге,
під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць,
діяльність яких спрямована на забезпечення нормаль1
ного функціонування національної економіки" [2].

На думку Л. Кузьменко, інфраструктура представ1
ляє собою інтегральний елемент продуктивних сил, вклю1
чаючи допоміжні, додаткові галузі, види виробництв, які
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обслуговують безпосередньо основне виробництво (ви1
робнича інфраструктура), а також такі галузі, підгалузі
невиробничої сфери, які опосередковано пов'язані з про1
цесом виробництва (соціальна інфраструктура) [3]. В та1
кому підході до інфраструктури відносять цілі галузі та
види виробництв, які або обслуговують основне вироб1
ництво, або представляють невиробничу сферу.

З погляду оцінки ролі інфраструктури в економіч1
ному житті країни можна послатися на думку П. Са1
муельсона, який зазначав: "…уряд несе державні витра1
ти по реалізації важливих проектів збільшення "су1
спільного допоміжного капіталу" (дороги, школи, лікарні,
дамби для електростанцій і поглиблення річок, будів1
ництво залізниць, поліпшення і збереження грунту), що
є необхідною умовою для економічного зростання і роз1
витку країни" [4]. Як бачимо, позиція відомого амери1
канського економіста полягає в наступному: по1перше,
інфраструктура виконує допоміжні функції стосовно
процесів виробництва товарів та послуг; по1друге, у
функціонуванні інфраструктури важливу роль відіграє
соціальна складова; по1третє, основні витрати на роз1
будову інфраструктури повинна нести держава.

Доволі часто науковці розділяють поняття "інфра1
структура", "інфраструктура економіки", а також вжи1
вають терміни "ринкова інфраструктура", "інвестицій1
на інфраструктура" тощо, хоча змістовні характерис1
тики у таких підходах є подібними.

Загалом, порівнюючи підходи до визначення інфра1
структури у вітчизняній та західній науковій літературі,
можна визначити дві важливі різниці

— по1перше, західні вчені підкреслюють особливу
роль держави у формуванні та функціонуванні інфрас1
труктури. Більше того, часто розбудова інфраструкту1
ри розглядається як прямий обов'язок держави, оскіль1
ки, виходячи із функцій інфраструктури, держава на1
пряму зацікавлена у її ефективному функціонуванні;

— по1друге, західні науковці конкретно вказують на
складові елементи інфраструктури, тоді як для вітчиз1
няної науки характерне використання словосполучень
"забезпечуюча сфера", забезпечуючі галузі тощо.

У підсумку, можна зробити висновок, що сучасні
вчені для інфраструктури найчастіше виділяють на1
ступні характерні ознаки (рис. 1).

 На наш погляд, можна цілком аргументовано ствер1
джувати, що аналіз змістовних характеристик поняття
"фінансова інфраструктура" повинен виходити з дослі1
дження інфраструктури взагалі. В той же час підкрес1
лимо, що якщо в економічних дослідження термін
"інфраструктура" почав використовуватися з середини
ХХ ст., то до термінологічного апарату фінансової
науки цю дефініцію було введено лише в останні два де1
сятиліття. Відповідно, треба визнати, що до цього часу
відсутні цілісні роботи, які б цілеспрямовано досліджу1
вали саме фінансову інфраструктуру економіки, а існу1
ючі наукові праці як правило акцентують увагу лише на
її окремих складових елементах.

Зокрема звернемо увагу на позицію колективу ав1
торів на чолі з В. Федосовим, який вважає за необхідне

аналіз фінансової інфраструктури у двох
вимірах [5]:

— по1перше, як однієї із вихідних,
основоположних та домінуючих складо1
вих економічної інфраструктури;

— по1друге, як сукупності різних
елементів (управлінського, інституційно1
го та обслуговуючого), що забезпечують
функціонування фінансів як суспільно1
го інституту, в організаційному та
інструментальному наповненні.

Як бачимо, підтверджується зробле1
ний нами висновок про те, що досліджу1
вати фінансову інфраструктуру доціль1
но в контексті економічної інфраструк1
тури, зважаючи на їх взаємопов'язаність.

Також слід звернути увагу на той факт, що В. Федосов
та інші науковці наголошують на: по1перше, існування
різних проявів фінансової інфраструктури (які відоб1
ражаються в управлінському, інституційному та обслу1
говуючому елементах); по1друге, виділення різномані1
тного інструментарію, за допомогою якого забезпе1
чується реалізація функцій фінансів.

Про два виміри фінансової інфраструктури говорять
і наступні автори, які стверджують, що її треба розгля1
дати "…по1перше, як сукупність елементів, за допомо1
гою яких опосередковуються фінансові відносини, ви1
користання яких і забезпечує задоволення потреб су1
спільного відтворення; по друге, як сукупність еле1
ментів, що забезпечують функціонування фінансів як
суспільного інституту в інституціональному, управлі1
нському зрізах" [6].

З нашої точки зору, в такому підході не зовсім зро1
зумілою є різниця між двома "сукупностями елементів",
які опосередковують фінансові відносини та забезпечу1
ють функціонування фінансів.

Інші вчені розглядають роль фінансової інфраструк1
тури дуже обмежено, підкреслюючи її роль у фінансу1
ванні: "Фінансова інфраструктура — підсистема, при1
значена для комплексного фінансування науково1ви1
робничих і освітніх процесів у сфері інноваційно1тех1
нологічного розвитку. Вона базується на поєднанні
різних механізмів прямої і непрямої державної підтрим1
ки інноваційного підприємництва й інфраструктури" [7].
Аналіз підходу А. Ускеленової виявляє щонайменше три
неповноцінних компоненти:

1. Якщо фінансова інфраструктура розглядається в
якості підсистеми, то незрозуміло що є головною сис1
темою, або базисом?

2. Чи варто обмежувати функції фінансової інфра1
структури виключно фінансуванням?

3. За якими критеріями серед пріоритетів фінансу1
вання виділено "науково1виробничі і освітні процеси"?

Не можна обійти увагою і підхід до визначення
фінансової інфраструктури якого притримуються
фахівці Міжнародної фінансової корпорації (МФК), які
вважають, що вона являє собою основу фінансової сис1
теми і є набором інститутів, які забезпечують ефектив1
не функціонування фінансових посередників [8].

З нашої точки зору, в такому підході слід першочер1
гово звернути увагу на наступні визначальні моменти:

1. Фахівці МФК напряму пов'язують поняття фінан1
сової інфраструктури з фінансовим посередництвом, і
вказують, що вона є основою фінансової системи.

2. У той же час, особливо підкреслюється, що фінан1
сова інфраструктура є не набором інституцій, а набо1
ром інститутів. Тобто фактично з погляду інституцій1
ної теорії ми маємо справу з множиною (сукупністю)
правил (формальних та неформальних) та способів при1
мушення їх дотримуватися, які визначають функціону1
вання фінансових посередників.

Досить часто фінансову інфраструктуру фактично
ототожнюють з інфраструктурою фінансового (фондо1
вого) ринку. Одним із прихильників такого підходу є

-
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Рис. 1. Змістовні ознаки та характеристики інфраструктури

Джерело: систематизовано автором.
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відомий вітчизняний науковець І. Бланк,
який вказує, що до фінансової інфраструк1
тури відносяться фондові і валютні біржі,
депозитарій цінних паперів, інші заклади
фондового ринку [9]. Так можна погодити1
ся з тим фактом, що наведені І. Бланком
фінансові інституції відносяться до фінан1
сової інфраструктури, але вони ніяким чи1
ном не охоплюють усі змістовні характери1
стики цієї дефініції, навіть її інституційно1
го елемента.

У той же час В. Кудряшов розглядає
фінансову інфраструктуру виключно через
призму відповідних інституцій. На його дум1
ку, фінансова інфраструктура — це су1
купність інститутів (підприємств, установ,
служб), які забезпечують організацію про1
ведення фінансової діяльності.

Надалі він зазначає, що такі інститути є
посередниками фінансової діяльності і за1
безпечують надання фінансових послуг.
Відповідно до фінансової інфраструктури
належать комерційні банки, фондові, ва1
лютні і товарні біржі, інвестиційні фонди й
інвестиційні компанії, страхові фірми,
дочірні підприємства, торговці цінними па1
перами, аудиторські і консультативні фірми, реєстра1
тори, зберігачі, депозитарії та ін. [10, c. 22—26].

ВИСНОВКИ
Загалом, підводячи підсумок в аналізові змістовних

характеристик фінансової інфраструктури, зазначимо
наступне:

1. Фінансову інфраструктуру слід розглядати як не1
від'ємну складову інфраструктури взагалі, яка відобра1
жає сутність суспільного призначення фінансів.

2. За змістовними характеристиками у фінансовій
інфраструктурі можна виділити дві взаємопов'язаних
складових: інституції та інститути.

3. Інституції представляють собою економічних
агентів, забезпечують функціонування фінансів на усіх
рівнях фінансової системи, і включають в себе фінан1
сові підрозділи корпорацій (інших суб'єктів бізнесу);
фінансові інституції; органи, на які покладені функції
державного управління фінансовою сферою; суб'єктів,
які організаційно та технічно забезпечують рух фінан1
сових фондів.

4. Інститути характеризують умови та правила, а
також механізми їх дотримання у фінансових відноси1
нах, що виникають між інституціями фінансової інфра1
структури, а також інституціями та іншими економіч1
ними агентами.

Формалізовано підхід до фінансової інфраструкту1
ри можна зобразити наступним чином (рис. 2).

Запропонована позиція щодо фінансової інфра1
структури найбільш повно відображає зміст її функці1
онування, роль у фінансових відносинах на макро1 та
мікрорівнях.
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Рис. 2. Змістовні характеристики фінансової інфраструктури

Джерело: розроблено автором


