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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Останні десять років у світовому економічному, фінансовому, соціальному 

просторі тривають системні трансформаційні процеси. Фінансово-економічна 

криза відкрила світу ті суперечності, які довго визрівали і вийшли на поверхню 

після глибинного зсуву, що стався 2007–2009 рр. Роль одного з каталізаторів 

масштабних дестабілізаційних процесів зіграли дисбаланси в системі інститутів 

фінансового посередництва.  

Актуальність теми. Аналіз історичної ретроспективи показує, що масштабні 

біфуркаційні тенденції виникають у періоди глибинних змін. Епоха 

нестабільності продемонструвала свої перші ознаки в кінці 60-х років ХХ ст., 

коли почала сходити нанівець післявоєнна синергія реконструктивного процесу, і 

виникла потреба у новому базовому факторі економічного зростання. Ним стала 

глобалізація. В 70-ті роки почалася реструктуризація найбільших економік 

західного світу, в результаті якої з'явилася нова домінуюча економічна одиниця – 

глобальна корпорація, що вплинула на підходи до організації виробництва та 

соціального розвитку. Тоді ж активний інноваційний процес почав виводити на 

світову авансцену революційні технології, що докорінно змінили міжнародне 

економічне середовище, перетворивши його на наднаціональне, об'єднане, у 

певному сенсі єдине. 

Капіталізм, досягши у своєму русі глобального рівня виробництва, обігу прав 

власності, менеджменту, зійшов на найвищий щабель, коли ринкові засади 

розвитку шляхом лібералізації досягли загальносвітового рівня. Глибинні засади 

всебічного дослідження функціонування та історичного руху капіталістичної 

економіки закладено класиками англійської політичної економії та К. Марксом. 

Проблематика трансформаційних процесів у капіталістичній економіці знайшла 

своє відображення в роботах представників різних економічних та історичних 

шкіл – Дж. Аррігі, М. Блока, Д. Белла, Ф. Броделя, Дж. Богла, І. Валлерстайна, 

М. Вебера, Т. Веблена, Ф. Гаєка, Р. Гельфердінга, Л. Зінгалеса, Р. Люксембург, 

К. Перес, Р. Раджана, Е. Тоффлера, Л. Туроу, Й. Шумпетера та ін. Сучасні та 

історичні трансформаційні процеси ринкової економіки розглянуті в працях 

відомих українських вчених Т.І. Артьомової, О.Г. Білоруса, О.В. Бандури, 

В.М. Гейця, А.А. Гриценка, Т.І. Єфименко, П.С. Єщенка, А.О. Задої,  

М.І. Звєрякова, С.М. Козьменка, В.Д. Лагутіна, В.В. Липова, І.Й. Малого,  

В.В. Небрат, Л.В. Нечипорук, С.С. Ніколенка, В.Р. Сіденка, В.М. Тарасевича, 

С.В. Тютюнникової, О.Л. Яременка та ін. 

Починаючи з другої половини ХХ ст. у надрах капіталізму розвивалися 

економічні відносини, головним ресурсом для яких стала інформація, а базовою 

мотивацією ринкової діяльності – новація. Середовище економічної активності 

поступово змінювалося, набувало прозорості. Вважалося, що новітні технології 

постіндустріального суспільства мають створити умови для загальної гуманізації 

економічного розвитку ринкової економіки. Водночас уже на початку активізації 

інформаційного впливу на економічні та суспільні процеси стало зрозумілим, що 

гуманістичні максими набувають формального характеру, а реалії неоднозначні та 

суперечливі. Практика свідчить, що новітні технології, які активно 
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впроваджувалися, розвивали не ринкові основи ведення господарства, а сприяли 

кардинально новим підходам, що особливо активно проявилися в період боротьби 

із сучасною кризою: посиленню адміністрування, бюрократизації, зростанню 

наднаціонального диктату глобальних фінансових інститутів та появі ознак 

фінансової тоталітаризації.  

Аналіз актуальних трансформаційних процесів показав, що інститути 

фінансового посередництва, як і завжди в історії, перебувають в авангарді 

реагування на глибокі зміни в організації економічної діяльності та соціального 

буття. Інститути фінансового посередництва першими підхоплюють хвилю 

технологічних змін, сприяючи творчому руйнуванню та інноваційному розвитку. 

Як агресивний новатор вони створюють буми вкладень у новітні галузі, при цьому 

наступні кризи стають механізмом гармонізації нових умов економічного простору.  

Перші наукові підходи до дослідження фінансового посередництва 

продемонстрували представники теорії меркантилізму Г. Скаруффі та 

Б. Даванцаті. Глибинні погляди на фінансове посередництво як механізм 

активізації виробничого процесу представлені в працях М. Бунге, А. Маршалла, 

Дж.Ст. Мілля, А. Пігу, А. Сміта, Й. Шумпетера та ін. Теоретичне визначення 

фінансового посередництва та його місця в системі економічних зв'язків 

представили у своїх роботах Д. Блекуел, Д. Ван-Хуз, Е. Вінтон, Л. Гамбакорта,  

Г. Гортон, Дж. Герлі, Е. Долан, Д. Кідуелл, Дж.М. Кейнс, Л. Міллер, Х. Мінскі,  

Ф. Мишкін, Р. Петерсон, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл, І. Редді, Дж. Тобін,  

К. Цацароніс, Дж. Янг та ін. Проблематику еволюції фінансового посередництва 

досліджують відомі зарубіжні та українські вчені Дж. Бенстон, Д. Даймонд,  

Ф. Дайбвіг, В.В. Зимовець, В.В. Корнєєв, Р. Левін, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, 

М.І. Савлук та ін. 

Саме банки, торговці цінними паперами першими увели у своє середовище 

комунікативні новації інформаційно-мережевої економіки, тим самим сприявши 

подальшому розгортанню глобалізаційних тенденцій. Водночас саме інститути 

фінансового посередництва зумовили розвиток особливого стану взаємодії між 

реальним та фінансовим сектором, відомого сьогодні як фінансіалізація, в результаті 

чого виникла та розвивається сукупність розривів різного роду та рівня.  

Розвиток інститутів фінансового посередництва досліджується  в багатьох 

роботах західних та вітчизняних авторів, але ці роботи стосуються аналізу 

фінансового посередництва в умовах докапіталістичної та капіталістичної 

економіки. Проте цілком очевидно, що становлення інформаційно-мережевої 

економіки глибинним чином змінює умови функціонування фінансових 

посередників, мотивації їх діяльності, функції та місію в економічних системах, 

що й зумовило актуальність цього дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу 

економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у 

межах тем: «Інститут довіри в координатах економічного простору-часу» (№ ДР 

0108U003565), «Інституційні трансформації соціально-економічної системи 

України» (№ ДР 0111U006669), «Відтворювальна динаміка економічних систем: 
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інститути та діяльність» (№ ДР 0114U004679), «Формування інституційної 

архітектоніки інформаційно-мережевої економіки» (№ ДР 0117U001686). У 

рамках зазначених наукових досліджень: розкрито суперечності відтворення на 

фінансових ринках та в реальному секторі економіки; визначено історичні умови 

інституціоналізації фінансового посередництва; обґрунтовано зміст еволюції 

інформаційної асиметрії, охарактеризовано її актуальні прояви в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки та визначено вплив на системні 

зрушення інститутів фінансового посередництва; охарактеризовано сучасні 

трансформації європейських інститутів фінансового посередництва; розкрито 

зміст патерну як моделі, зразка поведінки, що структурує соціальну та економічну 

взаємодію в умовах профіциту інформації; охарактеризовано профіцит інформації 

та його прояви на фінансових ринках; доведено, що профіцит інформації створює 

умови для інформаційної монополізації; розкрито зміст криптовалют та технології 

блокчейн у контексті глибинних основ соціально-економічного та фінансового 

розвитку; визначено ризики цифрового етапу фінансового розвитку; 

охарактеризовано фінансову інклюзію в Україні та її соціально-економічні 

наслідки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття 

соціально-економічного змісту і розроблення теоретико-методологічних засад та 

механізмів трансформацій інститутів фінансового посередництва в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки. 

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 

– визначити історичні умови інституціоналізації фінансового посередництва; 

– розкрити зміст комплементарності фінансових посередників та суб’єктів 

реального сектора економіки та продемонструвати її сучасні трансформації; 

– показати еволюцію інформаційної асиметрії та охарактеризувати її 

особливості в умовах інформаційно-мережевої економіки; 

– виявити фактори та зміст функціональних трансформацій фінансових 

посередників в умовах транзиції капіталізму та становлення інформаційно-

мережевої економіки; 

– розкрити історичні причини сучасних фінансіалізаційних тенденцій; 

– охарактеризувати інституційний розвиток фінансового простору ЄС та 

ув’язати його базові риси з процесами транзиції капіталізму; 

– показати інформаційно-мережеві механізми забезпечення соціальної та 

економічної взаємодії; 

– визначити умови виникнення криптовалют та їх вплив на глибинні економічні 

та соціоінституційні трансформації; 

– розкрити ризики впровадження цифрового банкінгу; 

– показати інверсійний характер формування українських інститутів 

фінансового посередництва; 

– охарактеризувати фінансову інклюзію та фінансово-орієнтовані патерни 

поведінки в Україні; 
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– обґрунтувати рекомендації щодо інституційного забезпечення процесів 

становлення інформаційно-мережевої економіки в системі фінансового 

посередництва. 

Об'єктом дослідження є економічні відносини у сфері фінансового 

посередництва, що виникають у процесі технологічних, інституційних і ринкових 

зрушень у результаті впровадження інформаційно-мережевих технологій і 

способів організації господарської діяльності. 

Предметом дослідження є системні зміни функцій, мотивацій, економічної та 

суспільної місії інститутів фінансового посередництва в умовах становлення 

інформаційно-мережевої економіки. 

Методи дослідження. Відповідно до формулювання теми, об’єкта, предмета 

для досягнення цілей дослідження було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи. Методологічною основою теоретичного вивчення процесів 

трансформації інститутів фінансового посередництва став логіко-історичний 

підхід до аналізу та концептуального відтворення процесів еволюції економічного 

устрою суспільства, що дало можливість отримати цілісну теоретичну 

характеристику сучасного етапу розвитку фінансового посередництва.  

У ході розкриття загальних закономірностей та особливостей змін у змісті та 

функціях фінансового посередництва було використано такі методи:  

– діалектичний метод сходження від абстрактного до конкретного, що включає 

метод аналізу та синтезу, дедукцію та індукцію – для розкриття сутності 

інформаційної асиметрії як фундаментального фактора еволюції суспільства та 

характеристики її впливу на процеси формування фінансового посередництва; для 

визначення суперечливих наслідків інформаційного профіциту в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки; для теоретичного відтворення 

інформаційно-мережевих форм фінансового посередництва та їх впливу на 

розподіл економічної влади у глобальному просторі; для розкриття ролі 

споживчого кредитування у сучасній трансформації капіталізму; для виявлення 

загальних закономірностей та специфічних проявів трансформації інститутів 

фінансового посередництва у європейському фінансовому просторі; для 

розкриття ризиків широкого впровадження цифрового банкінгу; 

– метод сумісно-розділеної діяльності – для теоретичного відображення 

суперечливих форм взаємодії інститутів фінансового посередництва та суб’єктів 

реального сектора в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки;  

– інституційну методологію – для характеристики умов інституціоналізації 

фінансового посередництва та розуміння інституційних наслідків трансформації 

фінансового посередництва на етапі становлення інформаційно-мережевої 

економіки; теоретичний принцип комплементарності в економічній науці – для 

характеристики історичних та актуальних проявів комплементарності фінансових 

посередників та суб’єктів реального сектора економіки;  

– метод компаративного аналізу – для розкриття змісту глобальних 

інституційних зрушень та їх впливу на трансформаційні процеси в системі 

інститутів фінансового посередництва в Україні; для характеристики розвитку 
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фінансової інклюзії в глобальному фінансово-економічному просторі та в Україні.  

Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, результати міжнародних науково-практичних конференцій, 

національне та європейське законодавство у сфері діяльності інститутів 

фінансового посередництва, офіційна статистика та наукові дослідження 

Національного банку України, Державного комітету статистики України, 

Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Банку міжнародних 

розрахунків, Європейського центрального банку, Європейської Комісії, 

Європейської ради із системних ризиків, Європейської банківської адміністрації, 

Банку Англії, Резервного банку Індії, Азійського банку розвитку, Бюро захисту 

прав споживачів фінансових послуг (США), Адміністрації з ідентифікації Індії, 

Консультативної групи з надання допомоги бідним, Організації економічного 

співробітництва та розвитку, McKinsey Global Institute. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що розкрито 

системні трансформації інститутів фінансового посередництва в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки, які призвели до 

розбалансування комплементарного зв'язку між фінансовими посередниками та 

суб’єктами реального сектора економіки, що спричинило кризу фінансового 

посередництва та зумовило виникнення просторів без посередництва.  

Вперше: 

– на основі синтезу логіко-історичного підходу та теоретичного принципу 

комплементарності в економічній науці визначено внутрішню логіку еволюції 

фінансового посередництва як інституту, зміст та функції якого історично 

збагачуються в процесі взаємодії фінансових посередників та суб’єктів реального 

сектора економіки та розкривають його суспільну місію як економічного 

підґрунтя соціальної усталеності та соціальної мобільності; доведено, що 

інституціоналізація фінансового посередництва, що історично розгортається в 

умовах дефіциту інформації та дефіциту ліквідності в процесі взаємодії ринкових 

суб’єктів, економічно спрямована на зменшення невизначеності господарських 

перспектив шляхом локалізації економічних ризиків через гармонізацію 

інформаційної асиметрії та забезпечення ліквідності фінансових операцій; 

показано внутрішню функціональну суперечність фінансового посередництва, 

яка, створюючи умови конфлікту інтересів, водночас сприяє реалізації 

економічної свободи ринкових суб’єктів; 

– зважаючи на засадниче значення інформаційної асиметрії для розвитку 

фінансового посередництва, розкрито зміст еволюції інформаційної асиметрії як 

логіко-історичного процесу набуття нею нових якостей у ході історичного руху 

від первісної інформаційної асиметрії, що виникає як співвідношення між 

пізнаним і непізнаним світом людини, через об’єктивну та суб’єктивну 

інформаційну асиметрію, яка формується в результаті інституціоналізації 

професіоналізму та внаслідок дії індивідуалістичних мотивацій взаємодії 

суб’єктів, до профіциту інформації, що представляє собою надлишок інформації, 

необхідної для прийняття рішень економічного та соціального характеру, який 



6 

 

переповнює канали інформації, розбалансовує процеси комунікації та закладає 

підґрунтя для зростання невизначеності і розвитку глобально-монополістичної 

інформаційної асиметрії, що виникає внаслідок концентрації та монополізації 

інформації з боку інформаційних монополій і супроводжується посиленням 

бюрократизації та прямого адміністрування економічних та соціальних процесів;  

– розкрито зміст комплементарності фінансових посередників та суб’єктів 

реального сектора економіки як результат їх взаємозв’язку та взаємозбагачення і на 

цій основі показано, що порушення комплементарної взаємодії фінансових 

посередників та суб’єктів реального сектора економіки відображає глибинні 

процеси транзиції капіталізму, які проявляються, зокрема, в розвитку 

фінансіалізаційних тенденцій та кризи фінансового посередництва;  

– виявлено, що профіцит інформації та профіцит ліквідності призводять до 

загострення внутрішньої функціональної суперечності фінансового 

посередництва та зумовлюють: інформаційне ігнорування, що виникає через 

трансформації мотивацій фінансових посередників, які стають опортуністично 

налаштованими, схильними до ризикових фінансових інновацій на підставах 

використання монопольних можливостей забезпечення максимальної ліквідності 

операцій для максимізації прибутку, що стає домінуючою мотивацією 

фінансового посередника; переродження гармонізаційної функції фінансового 

посередника щодо інформаційної асиметрії в бік її посилення як по лінії взаємодії 

посередників із клієнтами, так і між фінансовими установами через 

монополізацію інформаційного простору; 

– на основі інституційного підходу доведено, що в процесі становлення 

інформаційно-мережевої економіки відбувається  розбалансування інституційної 

основи капіталізму та забезпечення економічної та соціальної взаємодії на основі 

патернів, що представляють собою зразки поведінки для обмеження кількості 

допустимих реакцій суб’єкта при зміні ендогенного та екзогенного середовища 

мережі в умовах профіциту інформації; показано, що патерни розвиваються в 

результаті поєднання парадигми короткострокових часових горизонтів 

економічної діяльності з іманентною інноваційністю інформаційно-мережевої 

економіки. 

Удосконалено:  

– теоретичне розкриття змісту транзиції капіталізму та становлення 

інформаційно-мережевої економіки шляхом виявлення тенденції до поступового 

згасання економічної місії фінансових посередників щодо реалізації альтернатив 

економічної діяльності ринкових суб’єктів та актуалізації їх ролі як складових 

механізмів обмеження економічної свободи через впровадження безготівкової 

економіки, активізацію фінансової інклюзії домогосподарств, розвиток цифрового 

банкінгу, що призводять до монополізації фінансового простору; 

– характеристику цифрового етапу фінансового розвитку за допомогою 

розкриття ризиків цифрового банкінгу, що полягають у консервації глобальної 

проблеми нерівності за відсутності інституційних обмежень впливу фінансових 
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установ на економічну та соціальну активність шляхом стимулювання споживчих 

настроїв та їх подальшої монетизації за допомогою кредитування; 

– теоретичне трактування сучасних функціональних трансформацій 

фінансового посередництва шляхом виявлення зсувів в економічному 

призначенні кредиту в умовах зростання обсягів виробництва глобальних ТНК та 

розкриття причин актуалізації кредиту як механізму компенсації дефіциту 

споживчого попиту, що дало змогу поглибити розуміння фінансової інклюзії 

домогосподарств як суперечливого процесу, що, з одного боку, розширює 

фінансові можливості населення, а з іншого – призводить до домінування 

фінансового світу над людиною і звуження простору економічної свободи, що 

призводить до деградації конкурентних механізмів ринкової економіки; 

– теоретичну характеристику наслідків фінансової інклюзії домогосподарств 

шляхом уведення поняття «фінансово-орієнтовані патерни поведінки», які 

означають домінуючу орієнтацію на короткострокові горизонти в економічній та 

соціальній активності, переваження власних інтересів над інтересами родини та 

ближнього оточення, зменшення впливу довгострокової ієрархічної 

відповідальності (в контексті поколінь) на процеси прийняття фінансових рішень; 

– наукові підходи до аналізу криптовалют шляхом їх трактування як просторів 

без фінансового посередництва, в яких нівелюється інституційне значення 

інформаційної асиметрії та довіри як наріжних структуруючих елементів 

суспільної та економічної взаємодії, що дало змогу визначити глибинність 

сучасного трансформаційного переходу, який характеризується змінами в базових 

інституційних засадах суспільства, для якого інформаційна асиметрія та довіра є 

ключовими чинниками функціональної та еволюційної спроможності. 

Отримало подальший розвиток: 

– характеристика інституційного розвитку європейського фінансового простору 

шляхом виявлення фінансово-інституційних дисбалансів та зрушень, що виникли 

в результаті інтеграційної політики та посткризових регуляторних нововведень у 

ЄС, а саме: дисбалансу повноважень, який сформувався через інверсійність 

створення єдиного монетарного простору ЄС, що зумовила невідповідність між 

формально регульованим державою монетарним простором та фактичною 

відповідальністю державних інститутів; вибірковості правозастосування, що 

проявилася в тому, що новостворені для боротьби із системними ризиками органи 

нагляду не сприяють введенню податків, необхідність яких зумовлена вимогами 

справедливого розподілу тягаря відповідальності та зменшення можливих 

системних ризиків; домінуючої ролі глобального нагляду стосовно загально-

європейського, яка виявила себе через використання механізму остаточного 

врегулювання діяльності нестабільних фінансових установ неєвропейськими 

органами регулювання для власних цілей впливу на європейський фінансовий 

простір; інституційно-структурних зрушень, що зумовлюють переформатування 

фінансової структури з переважно банківської на фондову через створення Союзу 

ринків капіталу; дисбалансу інструментів, який розвивається через використання 
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ризикових фінансових інструментів, що спричинили кризу, як базових для 

формування оновленого фінансового простору ЄС; 

– теоретичне трактування змісту фінансіалізації за допомогою характеристики 

історичних причин домінування фінансових посередників над суб’єктами 

реального сектора: більш високої інноваційної спроможності суб’єктів фінансової 

діяльності; первісно міжнародного характеру фінансового посередництва, що 

актуалізувався в умовах глобалізації; історичної схильності держави до всебічної 

підтримки фінансових інститутів; 

– теоретичне обґрунтування інверсійного характеру формування банківського 

простору української економіки шляхом розкриття процесів упровадження 

послуг, що характеризують цифровий етап розвитку банківського ринку, на тлі 

несформованого, неефективного здійснення класичних ринкових банківських 

операцій;  

– методологічні підстави розрахунку потреби у глобальній ліквідності шляхом 

включення до них чинника зростаючої невизначеності глобального розвитку, що 

примушує суб’єктів реалізовувати мотив обережності, створюючи масштабні 

запаси ліквідних активів з урахуванням імовірної дестабілізації; це положення 

дало можливість показати фінансову нерівноправність, що сьогодні розвивається 

у глобальному фінансовому просторі, де активізація використання готівки та її 

замінників транснаціональними корпораціями відбувається на фоні впровадження 

безготівкової економіки та фінансової інклюзії населення.  

Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки та 

рекомендації дисертації мають теоретичну та практичну цінність; слугують 

методологічною основою для аналізу актуальних процесів становлення 

інформаційно-мережевої економіки та трансформацій інститутів фінансового 

посередництва, розроблення антикризових заходів регулювання; використані в 

роботі органів державної влади. Головним практичним досягнення роботи є 

розкриття ризиків інтенсивного впровадження інформаційно-мережевих 

принципів економічної діяльності в системі фінансового посередництва та 

обґрунтування способів їх мінімізації шляхом збереження та належного 

відтворення ринкових інституційних підвалин господарчої системи суспільства. 

За результатами досліджень підготовлено 16 аналітичних доповідних записок, 

серед них наступні.  

Науково-аналітична доповідна записка «Адаптаційний потенціал економіки 

України як складова економічного суверенітету», направлена до Департаменту 

економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (лист від 25.06.2018 р. 135-13/374, 

відповідь від 12.07.2018 р. № 3032-06/30380-07), містить аналіз факторів, що 

впливають на недостатню адаптивність господарської системи; у записці 

доведено, що зростання ліквідності активів корпорацій та домогосподарств 

знижує ефективність їх використання, але, водночас, дає можливість адекватно 

реагувати на умови невизначеності. 
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Науково-аналітична доповідна записка «Цифровий банкінг: ризики фінансової 

дигіталізації» направлена до Комітету Верховної Ради України з питань фінан-

сової політики і банківської діяльності (лист № 135-13/401 від 19.07.2017 р.), в ній 

показано ризик консервації глобальної проблеми нерівності, що 

посилюватиметься в результаті розвитку цифрового банкінгу.  

Результати дослідження процесів активізації фінансової інтеграції в ЄС через 

створення Союзу ринків капіталу представлені у науково-аналітичній доповідній 

записці «Фінансово-інституційні трансформації в Україні в контексті формування 

єдиного ринку капіталу в ЄС: перспективи та ризики для України», що 

направлена до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності (лист від 30.08.2016 р. № 135-13/460, відповідь від 

19.06.2016 р.).  

Робота містить висновки щодо ризиків активного використання механізмів 

сек'юритизації в Україні через неготовність фінансово-інституційного середовища 

України до впровадження такого інструменту; відповідні рекомендації було 

направлено до Апарату Ради НБУ у науково-аналітичній доповідній записці 

«Ризики впровадження сек’юритизації в Україні в контексті реалізації основних 

принципів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (лист від 28.09.2015 р.  

№ 135-13/593, відповідь від 30.09.2015 р. № 10-00007/70921).  

У роботі розкрито заходи з активізації європейських регуляторів на шляху до 

мінімізації участі держави у порятунку депресивних банківських установ. 

Рекомендовано запровадити превентивну практику в регулюванні українських 

банків за прикладом «планів відновлення», уведених у європейську наглядову 

практику. Цю аргументацію викладено у науково-аналітичній доповідній записці 

«Мінімізація участі держави у підтримці депресивних фінансових установ: 

європейський досвід у контексті українських реалій», направленої до Апарату 

Ради НБУ (лист від 13.03.2015 р. № 135-13/156, відповідь від 10.09.2015 р.  

№ 10-00007/67953).  

Проблематика впливу антикризового реформування світового та, зокрема, 

європейського фінансового простору на розвиток інститутів фінансового 

посередництва в Україні висвітлена в таких доповідних записках, направлених до 

Апарату Ради НБУ: «Реформування світового фінансового простору» (лист від 

21.09.2010 р. № 135-13/826, відповідь 22.09.2010 р. № 10-008/65); «Стабілізаційні 

заходи в країнах єврозони у контексті взаємодії монетарної та фіскальної 

політики» (лист від 10.03.10 р. № 135-13/200, відповідь від 15.03.2010 р.  

№ 10-008/11); «Інституційне реформування європейського фінансового простору: 

уроки та наслідки для України» (лист від 23.11.2011 р. № 135-13/1155, відповідь 

від 05.12.2011 р. № 10-008/117); «Досвід створення Європейської Ради з 

системних ризиків у контексті тенденцій розвитку європейського фінансового 

простору: уроки для України» (лист від 21.03.2012 р. № 135-13/239, відповідь від 

30.03.2012 р. № 10-008/39); «Інверсійний характер єдності європейського 

монетарного простору» (лист від 14.12.2012 р. № 135-13/1228, відповідь від 

08.01.2013 р. № 10-008/2); «Трансформації в системі регулювання європейського 
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фінансового ринку в контексті глобального контркризового реформування» (лист 

від 31.01.2014 р. № 135-13/89, відповідь від 28.02.2014 р. № 10-007/13196); 

«Сучасна європейська наглядова практика та болгарський досвід валютної ради» 

(лист від 12.09.2014 р. № 135-13/617); «Структура фінансового ринку України в 

контексті досвіду країн ЄС» (лист від 13.06.2014 р. № 135-13/416, відповідь від 

25.06.2014 р. № 10-007/33230).  

У роботі визначена необхідність припинення штучної фінансової інклюзії, 

згубність якої доведена на основі досліджень трансформацій фінансової культури, 

формування фінансово-орієнтованих патернів поведінки, результати досліджень 

представлені в доповідних записках, направлених до Апарату Ради НБУ: 

«Формування фінансової культури українського населення в контексті мінімізації 

ринкової асиметрії» (лист від 30.08.2011 р. № 135-13/817, відповідь від  

07.12.2011 р. № 10-006/118) – рекомендовано розроблення Національної програми 

з формування фінансової культури населення за участю провідних регуляторів 

фінансового ринку; обґрунтована координаційна роль НБУ в цьому процесі; 

«Формування асиметрії у відносинах банківських установ з їх клієнтами» (лист 

від 15.03.2011 р. № 135-13/246, відповідь від 17.05.2011 р. № 10-008/61) – подано 

рекомендації щодо використання європейського досвіду мінімізації 

опортуністичної поведінки банківських установ для запобігання диспропорційних 

відносин у системі клієнт – фінансовий посередник.  

Рекомендації щодо забезпечення ефективної державної політики у фінансовій 

сфері представлені в науково-аналітичній доповідній записці «Економічна 

політика держави як засіб реалізації інтересів членів суспільства: суперечності, 

деформації та шляхи подолання», направленої до Комітету Верховної Ради 

України з питань економічної політики (лист від 26.12.2013 № 135-13/1045, 

відповідь від 30.12.2013 № 04-18/15-547). 

Представлені в дисертаційній роботі теоретико-методологічні засади 

дослідження функціонування інститутів фінансового посередництва та їх впливу 

на розвиток економічних систем були використані в навчальному процесі 

Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (довідка про впровадження від 28.01.2019 № 07-30/49). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним, 

завершеним науковим дослідженням, у якому розкрито соціально-економічний 

зміст трансформацій інститутів фінансового посередництва в умовах становлення 

інформаційно-мережевої економіки. Науково обґрунтовані положення, висновки, 

пропозиції отримані автором особисто та викладені в наукових публікаціях, з-

поміж наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використано винятково ті ідеї та напрацювання, які належать особисто автору. 

Конкретний внесок щодо наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

зазначено у переліку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювались на таких 

конференціях, як: міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія 
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фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (2011 р., 2012 р., 2014 р., м. Львів);  

міжнародні науково-практичні конференції: «Сучасна економічна теорія та пошук 

ефективних механізмів господарювання» (2012 р., м. Сімферополь); «Сучасна 

політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку» 

(2012 р., м. Дніпропетровськ); «Современные тенденции в образовании и науке» 

(2012 р., м. Тамбов); «Образование и наука: современное состояние и 

перспективы развития» (2013 р., м. Тамбов); міжвідомча науково-теоретична 

конференція «Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку 

транзитивних країн» (2012 р., м. Київ); міжнародна наукова конференція 

«Перспективы и риски институциональной и социально-экономической 

динамики» (2013 р., м. Київ); науково-методична конференція «Забезпечення 

якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи» (2016 р., м. 

Харків);  симпозіуми: «Антикризове регулювання у сфері державних фінансів, 

роль науки у вищих навчальних закладах» (2012 р., м. Харків); VI урочистий 

симпозіум з нагоди 70-річчя Харківського інституту фінансів УДУФМТ (2013 р., 

м. Харків); «Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем 

в умовах інтеграційних процесів» (2014 р., м. Харків); «Удосконалення механізмів 

регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку підприємств 

і регіонів» (2015 р., м. Харків); «Соціально-економічний розвиток системи 

фінансів і управління в інноваційному середовищі: проблеми, ефективність, 

перспективи» (2016 р., м. Харків); «Проблеми забезпечення макроекономічної 

рівноваги в сучасних умовах розвитку економіки» (2017 р., м. Харків);  

«Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та можливості 

розвитку» (2018 р., м. Харків). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано наукові праці: одна 

одноосібна монографія, чотири колективні монографії та одна національна 

доповідь, 31 стаття у вітчизняних фахових наукових виданнях та у зарубіжних 

виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 4 інші статті, 16 публікацій, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи становить 598 сторінок друкованого тексту, що 

містить 75 рисунків та 33 таблиці,  11 з яких знаходяться на окремих сторінках,  

додатки складають 14 сторінок. Список використаних джерел налічує 653 

найменування на 59 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі – «Фінансове посередництво: виникнення, 

інституціоналізація, трансформації» – систематизовані основні історичні та 

актуальні концепції фінансового посередництва і на цій основі розкрито загальні 

риси та особливості функціонування інститутів фінансового посередництва в 

конкретно-історичних умовах розвитку економічних систем та показано, що 

первісне призначення фінансового посередництва – зняття невизначеності у 
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процесі руху фінансових ресурсів, при цьому глибинною умовою виникнення та 

інституціоналізації фінансового посередництва є інформаційна асиметрія.  

Фінансовий посередник приймає на себе ризики інформаційної асиметрії, при 

цьому фінансове посередництво представляє собою механізм перенесення 

ризиків економічної системи, що виникають в умовах інформаційної асиметрії, 

на окремих суб'єктів.  

Перші європейські фінансові посередники отримували прибутки від проведення 

розрахункових операцій, покращуючи міжнародну комунікацію між контрагентами 

в умовах відсутності достатньої інформації про торговельних партнерів, надавали 

негоціантам послуги із депонування грошових коштів у своїх європейських 

відділеннях та видачі їх на основі певного курсу в східних країнах для запобігання 

крадіжкам упродовж довгого торговельного шляху з Європи до Сходу.  

Інакше кажучи, вони «керували» невизначеністю в умовах дефіциту інформації 

та ліквідності – тих історичних умовах, які визначали суспільну необхідність 

виникнення фінансового посередництва як такого. Оператори фінансового ринку, 

вирішуючи проблеми дефіциту інформації та ліквідності, перебували у закритому 

професійному просторі, адже діяльність перших фінансових посередників – 

лихварів – виходила за межі законодавчо встановлених рамок операційної 

активності економічних агентів часів Середньовіччя. Перші лихварі діяли, як би 

ми сьогодні сказали, інноваційно, але поза законом. Така професійна діяльність 

була суспільно необхідна, але її винесли за межі звичайної економічної 

діяльності, що зумовило виникнення інституту таємниці фінансових операцій.  

Таким чином, умовами історичної інституціоналізації фінансового 

посередництва стала ринкова комунікація суб'єктів міжнародного обміну при 

дефіциті інформації та ліквідності у поєднанні із професійною закритістю 

простору фінансової діяльності. Історично першими функціями фінансового 

посередництва були гармонізація інформаційної асиметрії та забезпечення 

ліквідності.  

Логіко-історичний процес інституціоналізації фінансового посередництва як 

особливого виду економічної діяльності, суспільно необхідної для покращення 

комунікації суб’єктів міжнародної торгівлі на ярмарку, розгортався на основі 

еволюції кредиту. Така діяльність рутинізувалася при переході до біржової 

торгівлі, що сприяло усталенню фінансового посередництва як інституту та 

виділенню окремих видів фінансового посередництва, які стали предтечею 

спеціалізованих інститутів фінансового посередництва (фінансових 

посередників). 

Усталення фінансового посередництва як інституту стало можливим внаслідок 

важливого економічного ефекту, що виникав в результаті діяльності фінансових 

посередників, – ризики фінансових операцій, які розвивалися через дефіцит 

інформації та ліквідності, певною мірою локалізувалися на фінансових 

посередниках. 

Таким чином, фінансове посередництво поступово розвинулося в інститут, 

економічне призначення якого – зняття невизначеності руху фінансових ресурсів 

шляхом прийняття відповідальності за гармонізацію інформаційної асиметрії та 
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забезпечення ліквідності, в результаті яких певна частина ризиків економічної 

системи переноситься на окремих суб'єктів – фінансових посередників.  

Класичний фінансовий посередник покращує комунікацію контрагентів та 

перерозподіляє фінансові ресурси від економічних суб’єктів із профіцитом 

бюджету до економічних суб’єктів із дефіцитом бюджету, сприяючи найбільш 

повному розкриттю їх економічної свободи шляхом забезпечення реалізації 

альтернатив економічної діяльності. Він розвиває і власну економічну свободу 

через прийняття певної частини ризиків, які виникають внаслідок операційної 

активності його клієнтів. Водночас діяльність фінансового посередника 

внутрішньо містить функціональну суперечність, пов’язану з конфліктом 

інтересів між ним та принципалом, який унеможливлює повну ліквідацію ризиків 

на фінансових ринках; більше того, історичний розвиток фінансового 

посередництва доводить, що фінансовий посередник бере участь у формуванні 

інформаційної асиметрії (а таким чином і ризиків) для збільшення власних 

конкурентних переваг. Ця суперечність насправді відображає класичні ринкові 

умови економічної свободи, що проявляються в наявності та відтворенні ризиків 

та їх усвідомленні ринковими суб’єктами. Це положення дало змогу створити 

методологічну основу для характеристики сучасних трансформаційних процесів у 

середовищі фінансового посередництва, які вплинули на звуження простору 

економічної свободи як для учасників ринкової взаємодії, так і для фінансових 

посередників, що їх обслуговують.  

Процес інституціоналізації фінансового посередництва представлений в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Інституціоналізація фінансового посередництва 

Історичні етапи інституціоналізації 

фінансового посередництва 

– просте кредитування; 

– розвиток торгівлі; 

– виникнення фінансового посередництва  

на ярмарку; 

– біржа: усі види фінансового посередництва 

Умови інституціоналізації дефіцит ліквідності та інформації 

Функціональне призначення 
забезпечення ліквідності та гармонізація 

інформаційної асиметрії 

Мотивації операційної діяльності максимізація прибутку 

Роль в економічних системах 
прийняття ризиків та зняття невизначеності руху 

фінансових ресурсів 

Економічна місія сприяння реалізації економічної свободи 

Джерело: власні розробки 

Історичний розвиток фінансового посередництва є відображенням еволюції 

комплементарності фінансових посередників та суб’єктів реального сектора 

економіки, що представляє собою логіко-історичну систему їх взаємозв’язку та 

взаємозбагачення, яка зумовлюється інституційними підвалинами розвитку 

економічних систем, реалізується через кредитно-інвестиційний процес, 

розвивається за функціональної еволюції фінансового посередництва та створює 

основи для економічного та соціального розвитку. 
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Найповніше та багатогранніше комплементарність фінансових посередників і 

суб’єктів та реального сектора проявилася в капіталістичній економіці, де на 

певній стадії синергетичний ефект від їх взаємодії проявився через інноваційний 

розвиток, економічне зростання, соціальний добробут, соціальну усталеність та 

соціальну мобільність населення, реалізація яких складає суспільну місію 

фінансового посередництва. 

Сьогодні результати діяльності фінансових посередників для економічних систем 

суттєвим чином змінилися. Спостерігаються процеси надмірного домінування 

фінансових інститутів у системі економічних зв'язків. Доходи фінансових 

корпорацій можуть зростати навіть у періоди криз, ліквідні ресурси, потрапляючи у 

сферу фінансових операцій, не досягають реального сектора, фінансове 

посередництво представляє найбільший інтерес з точки зору професійної реалізації, 

а фінансово-орієнтовані моделі поведінки – отримання максимального ефекту від 

операцій у короткостроковому періоді, прагнення максимальної ліквідності активів – 

поступово усталюються у сферах звичайного економічного та суспільного життя, 

зумовлюючи значні інституційні дисбаланси. Тривають процеси деформації 

комплементарності фінансових посередників і суб’єктів та реального сектора, що 

свідчить про глибинність сучасного трансформаційного переходу. 

Спостерігаються системні зрушення в мотиваціях, функціях, у суспільній та 

економічній місії фінансового посередництва в результаті переформатування 

базових умов його інституціоналізації – дефіциту інформації та ліквідності, 

профіцит яких у процесі трансформацій капіталізму та становлення 

інформаційно-мережевої економіки створив підґрунтя для мутації економічної 

сутності та мотивацій фінансового посередника, викривлення ринкових засад у 

системі фінансових відносин, спотворення довіри та нівелювання її цінності в 

системі фінансової взаємодії і заміні її структуруючого потенціалу механізмами 

примушення.  

Профіцит інформації представляє собою закономірний результат еволюції 

інформаційної асиметрії (рис. 1). Її етапами є: первісна (базова), що визначається 

співвідношенням між пізнаною та непізнаною інформацією; об'єктивна – 

заснована на історичному виділенні професій та професійного знання; 

суб'єктивна – викликана індивідуальними особливостями та мотиваціями: різною 

інформованістю при вступі у процес взаємодії; бажанням зберегти, приховати, 

надати неправдиву інформацію тощо для досягнення бажаного ефекту 

комунікації. Інформаційно-мережева економіка додала свій внесок у процес 

еволюції інформаційної асиметрії (ІА) і створила особливі умови не тільки для 

економічної діяльності, а й для всього суспільного буття, що представляють 

профіцит інформації. Він виникає в результаті безперервного генерування 

інформації, яке спостерігається в усіх сферах соціоінституційного простору та 

призводить до інформаційної перенасиченості, до парадоксального зростання 

невизначеності, економічних ризиків та соціальних деструкцій.  

Інформація, яка в процесі пізнавальної діяльності стає знанням, представляє 

собою частину механізму адаптації суб’єкта до соціально-економічних умов 

шляхом зняття невизначеності через урахування такої інформації як істотної.  
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Профіцит інформації представляє надлишок інформації, який виникає через 

брак когнітивних, емоційних, часових, технічних спроможностей суб’єктів щодо 

освоєння всього обсягу наданої інформації, перетворення її на знання, врахування 

її як істотної. Профіцит інформації, якщо його порівняти із складністю сучасної 

економічної системи та загальним рівнем невизначеності її життєдіяльності, 

імпліцитно містить в собі власну протилежність – дефіцит інформації. 

 

 
 

Рис. 1.  Еволюція інформаційної асиметрії 
Джерело: власні розробки  

 

Для суб’єкта надлишок інформації призводить до аналогічних результатів, що й 

її дефіцит, – до зниження адаптаційної спроможності. Ця проблема загострюється 

внаслідок сучасної кризи професіоналізму (рис. 2) та може зумовлювати 

ігнорування наявної інформації при прийнятті рішень економічного та 

соціального характеру, розбалансовуючи економічне середовище.  

Інформаційно-мережеві механізми генерування, розподілу та використання 

інформації призвели до формування глобально-монополістичної інформаційної 

асиметрії, яку слід характеризувати як стан, що виникає в результаті надлишку, 

десуб'єктивації та концентрації інформації; у сукупності вони зумовлюють 

монополізацію інформації в системах глобальних інформаційних та регулюючих 

операторів (Google, Apple, FATF тощо) і впливають на зростання невизначеності 

для рядових суб'єктів ринку. 

Базова ІА 

Співвідношення пізнаної  

та непізнаної інформації 

Об'єктивна ІА 

Результат поділу праці та виділення 

професійного знання 

Суб'єктивна ІА 

Викликана індивідуалістичними 

мотиваціями взаємодії 

Надлишок інформації 
(скритий дефіцит) 

Концентрація і монополізація 

інформації Десуб'єктивація інформації 

ІА в інформаційно-мережевій економіці 

Інформаційний профіцит 

ІА в суспільствах, що передували інформаційно-мережевій  

економіці, – дефіцит інформації 
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Рис. 2. Фактори інформаційного профіциту  

в інформаційно-мережевій економіці 
Джерело: на основі авторських розробок 

 

Профіцит інформації в системі фінансового посередництва призводить до 

інформаційної монополізації, що розвивається через активізацію діяльності 

фінансових установ унаслідок виконання стандартів FATF стосовно збору та 

систематизації інформації про клієнтів, ліквідацію інституту банківської 

таємниці, посилення заходів боротьби із незаконним грошовим обігом та 

світовою корупцією, розвиток цифрових фінансових послуг. Для суб’єктів 

профіцит інформації проявляється у певному інформаційному ігноруванні, в 

зменшенні схильності до усвідомлення ризиків у процесі прийняття рішень 

економічного та фінансового характеру. На фінансових ринках профіцит 

інформації призводить до зростання інформаційної асиметрії, викривлює ринкові 

засади в системі фінансових відносин. 

В умовах глобалізації та профіциту інформації гармонізуюча функція 

фінансового посередника трансформується: він стає агентом збирання фінансової 

інформації для власних цілей, для держави та наднаціональних операторів, 

сприяючи монополізації інформації у глобальному просторі та викликаючи 

зростання невизначеності для пересічних учасників фінансових операцій.  

Процеси лібералізації, розширивши простір операційної активності фінансових 

посередників в умовах зниження ефективності регуляторної функції держави, 

створили умови для швидкого зростання ліквідності у глобальному фінансовому 

просторі та породили її профіцит. 

Профіцит ліквідності призвів до зростання прихованих ризиків у зв'язку із 

невідповідністю між масштабами активів, які вважалися ліквідними, але фактично 

були обмежено ліквідними, та глобальною ліквідністю. Функція фінансового 

посередника щодо забезпечення ліквідності переродилася, становлячи процес 

створення штучної ліквідності – перетворення неліквідних активів у ліквідні. 

Сума активів постійно зростала через активізацію банківських структур на 

фондовому та квазіфондовому ринку, де здійснювався обіг сек'юритизаційних 

Активне генерування інформації  

як соціоінституційний феномен 
Криза професіоналізму 

Інформаційна 

перенасиченість, що скорочує 

творчий потенціал 

Перманентне оновлення 

професійних вимог та обсягів 

інформації для переробки 

Відрив професіоналізму від 

інституційного середовища 

середнього класу 

Руйнування закритих ринків, 

основою яких  

є династійний бізнес 

Посилення глобальної трудової 

міграції 

Фактори інформаційного профіциту  
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цінних паперів, через регуляторні нововведення у фондовому сегменті, що 

спричинили зростання обсягів операцій як класичних фондових інструментів, так 

і деривативів, але насправді ці активи мали обмежену ліквідність.  

Для того щоб оцінити не формальну, а фактичну величину ліквідних 

фінансових активів у світовому фінансовому просторі, доцільно використовувати 

підхід Дж.М. Кейнса до переваги ліквідності на основі мотиву обережності, 

важливість якого посилюється в умовах трансформаційних зрушень. На 

сучасному етапі, який характеризується фундаментальною невизначеністю, 

глобальною ліквідністю слід вважати активи, що дозволяють суб’єктам 

підтримувати економічну безпеку як у національному, так і глобальному 

економічному  вимірі з урахуванням імовірної дестабілізації та звуження часового 

горизонту очікувань, коли припустимий час для життєво важливого маневру 

критично знижується.  

Другий розділ роботи – «Інститути фінансового посередництва в умовах 

транзиції капіталізму» – присвячено аналізу змін у функціях і економічній місії 

інститутів фінансового посередництва у ході транзиції капіталізму та становлення 

інформаційно-мережевої економіки.  

Триваючі процеси входження інформаційно-мережевих технологій у 

капіталістичну систему супроводжуються трансформаціями способів організації 

виробництва та реалізації, зрушеннями в усталених структурах взаємодії, 

зростанням суперечностей у комплементарних взаємозв'язках системи, а також 

падінням ефективності формальних та неформальних інститутів, деструкцією 

ціннісних основ суспільства, соціальною дестабілізацією, кризою 

домогосподарств, збільшенням нерівності. Інститути класичного капіталізму 

поступово втрачають своє усталене призначення, переформатовуючись під умови 

нового суспільства.  

Технологічна та інституційна реструктуризація капіталізму наприкінці ХХ – 

початку ХХІ століть мала своїм результатом формування світової мережі 

підприємств з глобальним характером діяльності, заснованих на гнучкому 

виробництві та реалізації продукції. Панування новітніх технологій привело до 

того, що асортимент продукції почав дуже швидко оновлюватися, потребуючи 

розширення ринку збуту. Результатом процесу капіталістичної трансформації та 

інформаційної революції стало формування гнучких глобальних мереж 

виробництва та реалізації, що характеризуються швидким оновленням 

асортименту та якості продукції. Зростаючі обсяги виробництва транс-

національних корпорацій потребують особливих механізмів їх реалізації, новітніх 

маркетингових стратегій формування попиту. 

Капіталістичне підприємство, інтегруючи в процесі виробництва працю і 

капітал, створюючи певну замкненість простору свого функціонування, водночас 

має бути відкритим до простору, де створюється попит на продукцію, що 

виробляється. Капіталіст залежить від попиту і не може на нього вплинути 

істотним чином. Взаємодія виробника та споживача реалізується на умовах 

свободи вибору останнього. Простір впливу сучасних монополій значно ширший, 

процес виробництва одночасно включає й орієнтацію на попит покупців. 
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Споживач первісно включений в орбіту впливу підприємства; більше того, вже на 

етапі виробництва покупець відчужений від свободи вибору в умовах, коли 

монополія первісно визначає асортимент, кількість та механізми реалізації 

продукції. Сучасні маркетингові стратегії, стимулюючи активний попит, 

розвиваючи гедоністичний консюмеризм, перетворюють процес надспоживання 

на безальтернативний. На сучасному етапі суперечності капіталістичного 

привласнення проявляються не тільки через класичне відчуження виробників від 

засобів виробництва, а й розгортаються до відчуження права вибору споживачів 

у процесі реалізації продукції монополій.  

Процеси споживання стають дедалі більше контрольованими і 

безальтернативними в умовах, коли виробництво та реалізація продукції 

набувають глобального характеру, а інноваційні маркетингові стратегії дають 

можливість вирішувати споконвічну проблему капіталістичного виробництва – 

проблему попиту на продукцію.  

Проблема попиту в умовах інформаційно-мережевої економіки вирішується 

через стимулювання штучних споживчих потреб у мережевій системі реалізації 

продукції, що відповідає за активізацію продажу зростаючих товарних лінійок 

глобальних корпорацій. Механізми створення попиту стають дедалі більш 

неринковими та асиметричними.  

Глибинне протиріччя сучасного етапу глобального розвитку полягає у тому, 

що зростаючі обсяги споживання (див. рис. 3) спостерігаються на тлі 

поглиблення бідності та нерівності в суспільстві. За умов зростання нерівності та 

невирішених проблем зубожіння, темпи зростання обсягів зароблених доходів 

(див. рис. 3) та попиту не відповідають зростаючим обсягам пропозиції (сукупні 

обсяги реалізації 2000 найбільших компаній світу в 2017 році були на рівні  

39 трлн дол. – 48 % світового ВВП – і зросли порівняно із 2003 роком на 50 %).  

Монетизація попиту відбувається двома шляхами: через зростання доходів 

(заробітних плат) та зростання кредитної складової споживання. В сучасних 

умовах досягнення цілі монетизації попиту дедалі більше забезпечується за 

рахунок споживчого кредиту. У Китаї в 2006 р. роздрібні кредити перебували на 

рівні приблизно 12% ВВП, уже в 2016 р. цей показник становив 45% ВВП. Як 

свідчить Financial Times, в Великій Британії з 2013 року триває зростання 

споживчого кредиту, при цьому у серпні 2017 року Банк Англії надавав такі дані 

щодо обсягів кредитів на балансах банків: 58 млрд фунтів стерлінгів – 

автокредити, 67 млрд фунтів стерлінгів – за кредитними картками. Зростали 

споживчі кредити і в Сполучених Штатах – великому джерелі споживчого попиту 

глобальної економіки, збільшившись із 1,622 трлн дол. США до 3,655 трлн дол. 

США з 2000 р. по 2016 р. – більше, ніж в 2 рази. Таким чином, зростання 

фінансової інтегрованості домогосподарств може розглядатися як механізм 

нейтралізації надвиробництва глобальних корпорацій.  

У ХХ ст. важливою складовою трансформаційних процесів ринкової економіки 

став перехід від «капіталізму власників» до «капіталізму менеджерів», що 

створило підстави для посилення короткострокових мотивацій економічної 

діяльності, перш за все – прагнення управлінців корпорацій щодо максимальних 
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бонусів. У системі фондових операцій менеджери працювали для зростання 

капіталізації керованої компанії, у системі банківських операцій – були 

спрямованими на зростання показників ліквідності та доходності.  

 
Рис. 3. Співвідношення витрат домогосподарств на душу населення та річних 

темпів зростання реальної заробітної плати. 
Джерело: побудовано автором за даними офіційного сайту Світового банку. URL: 

https://data.worldbank. org/indicator/NE.CON.PRVT.PC.KD; Global Wage Report 2018/19. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_650553.pdf  

Банківські менеджери часто організовували кредитні операції, які приносили 

користь лише для них самих (корумповане кредитування), при цьому ризики від 

сумнівної активності можна було приховати шляхом сек'юритизації. Трансформація 

ризиків вийшла з-під контролю в розгалуженій системі фінансових посередників, які 

ставали ланками руху сек'юритизаційних цінних паперів. 

Сек'юритизація активів призвела до переформатування переважно ієрархічних 

відносин, побудованих на особистій відповідальності боржника перед креди-

тором, у мережеві відносини, коли відповідальність набуває псевдоколективного 

характеру в розгалуженій системі взаємозв'язків багатьох посередників, а потім – 

у процесі обігу цінних паперів – поступово розмивається. 

Поява такого явища, як сек'юритизація, свідчила про істотні зміни в 

кредитному процесі: банківські установи стали більш самостійними учасниками 

кредитування, певною мірою незалежними від залученої депозитної бази та 

нормативних обмежень центральних банків, і значно зменшили залежність від 

контрагентів на міжбанківському ринку. Як наслідок – їхня власна економічна 

свобода розширилася: у середньостроковому періоді вони змогли більш вільно 

обирати альтернативи для здійснення економічної діяльності. Водночас для 

багатьох домогосподарств через зростання обсягів наданих їм кредитів простір 
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економічної свободи звузився. На відміну від капіталізму, що розширив простір 

економічної свободи суб’єктів, у тому числі й через демократизацію фінансів, у 

сучасних перехідних умовах включення населення у систему фінансових операцій 

розвивається на істотно інших принципах. Свобода грошового обігу обмежується 

випереджаючим упровадженням безготівкової економіки, за якої співпраця із 

фінансовою установою стає безальтернативним способом забезпечення 

економічної та соціальної життєдіяльності; штучний, примусовий попит 

населення на кредити підкріплюється споживчими настроями, що істотно редукує 

фінансову свободу. За період 2011 – 2017 рр. обсяги наданих домогосподарствам 

кредитів в країнах, що розвиваються, збільшилися з 25,3 % ВВП до 37,9 % ВВП, в 

розвинутих країнах стабільно тримаються на рівні 75 % ВВП (рис. 4). Сьогодні 

тривають процеси формування суспільства загальної фінансової інтегрованості як 

своєрідного фінансового тоталітаризму, включаючи фінансовий контроль за 

особистим життям.  

Іншою стороною впливу зростання кредитування населення на економічну 

свободу є його негативний внесок у динаміку ВВП у середньостроковій 

перспективі. Падіння темпів ВВП для економіки країни може означати зростання 

ймовірності виникнення бюджетних дисбалансів, негативних зсувів у платіжному 

балансі, надмірну залежність від міжнародних інвесторів, що звужує коло 

альтернатив вибору економічної та політичної позиції країни на глобальній арені, 

тобто її економічного суверенітету. 

 

 

Рис. 4. Загальні обсяги кредитів домогосподарствам у ВВП  

у 2011–2017 рр., % ВВП 
Джерело: за даними Bank for International Settlements. URL: http://stats.bis.org/bis-stats-

tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html 

 

Проблеми браку економічної свободи актуалізувалися і через посилення 

кредитної та інвестиційної взаємодії банків і держави. Показовим прикладом є 

фінансовий простір єврозони (рис. 5). 
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Рис. 5. Загальні обсяги кредитів на балансі фінансових  

інститутів єврозони, млн євро 
Джерело: побудовано на основі даних ЄЦБ. URL: http://sdw.ecb.europa.eu/ 

quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.Y.U.AT2.A.1.U2.2100.Z01.E&periodSortOrder=ASC; 

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.N.A.A20.A.1.U2.2240.Z01.E; 

Активна участь держави у фінансових операціях з банківськими установами 

призводить до спотворення принципів конкуренції та впливає на деформації 

комплементарності фінансових посередників та суб'єктів реального сектора через 

формування нової державно-фінансової комплементарності, що має вимушений, 

неринковий характер. Економічна свобода в цьому випадку зменшується як по лінії 

взаємодії держава – фінансові установи, так і у зворотному напрямі. Подібні 

тенденції свідчать про триваючі фінансіалізаційні процеси. 

В економічному контексті фінансіалізація представляє собою розбалансу-

вання комплементарної взаємодії фінансових посередників та суб’єктів реального 

сектора економіки внаслідок домінування її фінансової складової, статистичним 

вираженням цих процесів є зростання фінансової глибини світової економіки. 

Історичне підґрунтя сучасних фінансіалізаційних тенденцій базується на еволюції 

операційного та інноваційного домінування фінансових ринків над реальними 

економічними процесами та первісному міжнародному характері фінансових 

операцій, що актуалізувався в умовах глобалізації. 

Механізмами фінансіалізації є: переважне спрямування фінансових активів на 

фінансові ринки; зростання фінансової інклюзії шляхом активного включення 

населення в систему фінансових операцій, які стають невід'ємною частиною 

економічної та соціальної активності домогосподарств; кредитно-інвестиційна 

взаємодія держави та фінансових інститутів, що за обсягами перевищує взаємодію 

з виробничим сектором національних господарств; сек'юритизація та інші 

фінансові інновації, що перетворюють фінансових посередників на автономні, 

незалежні економічні одиниці. 
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У третьому розділі – «Реформування інститутів фінансового посередництва в 

ЄС» – охарактеризовано сучасні європейські регуляторні фінансово-інституційні 

трансформації та з'ясовано, що напрями реформування фінансового простору ЄС 

детермінуються як необхідністю посилення інтеграції, так і пошуком шляхів 

виходу з кризового становища. Європейські інтеграційні реформи відображають 

тенденцію посилення ієрархізації впритул до повного наднаціонального 

адміністрування, що може розцінюватися як трансформації глибинних історичних 

основ європейського капіталізму.  

Капіталістична трансформація та інформаційно-мережеві технології нової 

економіки зумовили інверсійність створення єдиного монетарного простору ЄС. 

Первинна активна фінансова лібералізація передувала впровадженню монетарної 

єдності й зумовила усталення єдиних фінансових механізмів циркуляції 

ліквідності задовго до формування єврозони. Інверсійний характер створення 

єврозони став однією із глибинних причин її фінансової нестабільності, що 

викликала системне реформування фінансово-інституційного простору ЄС. 

У процесах європейського контркризового фінансового реформування 

виділені чотири періоди. Протягом першого періоду (2007–2010 рр.) 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) реалізовував ефективні антикризові 

заходи, які отримували адекватну відповідь з боку фінансових посередників, у 

результаті чого вплив глобальної фінансової нестабільності вдалося обмежити, 

монетарна ситуація була прогнозованою та контрольованою.  

Другий період, що розпочався в 2010 р., пов'язаний із розповсюдженням кризи 

суверенних боргів Греції, Іспанії, Ірландії, Португалії, коли глобальна 

нестабільність доповнилася ендогенними проблемами єврозони. В цей період 

інверсійність створення єврозони проявилася з особливою гостротою. Криза 

суверенних боргів продемонструвала, що синергія грошово-кредитної єдності 

почала сходити нанівець, розкриваючи інституційні дисбаланси, що виникають 

через невідповідність між формально регульованим державою монетарним 

простором та фактичною відповідальністю державних інститутів під час кризи 

(табл. 2).  

У цей період стало зрозуміло, що на реалізацію грошово-кредитної політики 

Європейського центрального банку впливає спектр факторів, які перебувають 

поза його прямим впливом, тому було прийнято рішення про поступове 

розширення регуляторного простору від суто монетарних процесів до всіх 

фінансових операцій. Тоді ж створюється Європейська система фінансового 

нагляду (ЄСФН), впровадження якої мало важливе значення в контексті 

боротьби із системними ризиками. Однак з моменту свого впровадження 

рекомендаційний характер рішень Ради з системних ризиків як складової ЄСФН 

визначив її обмежену ефективність.  

Третій період розпочався в 2013 р. як реакція на кіпрську банківську кризу 

і був пов'язаний зі створенням Банківського союзу, виникнення якого означало 

впровадження прямого впливу ЄЦБ на системні банківські установи єврозони та 

зміцнення наднаціонального регулювання не тільки в єврозоні, а й в усьому 

фінансово-інституційному просторі ЄС. Заходи з посткризового фінансово-
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інституційного реформування з кожним новим кроком демонстрували 

суперечності посилення наднаціонального регулювання, коли ухвалення 

важливих законодавчих нововведень відкладалося на невизначений строк 

(податок на фінансові трансакції на загальноєвропейському рівні), водночас 

новостворені нормативні інновації негативним чином впливали на національні 

фінансові простори.  

Так, ефективно функціонуючий у межах Банківського союзу механізм 

остаточного врегулювання діяльності нестабільних фінансових установ став 

використовуватися неєвропейськими органами регулювання для власних цілей 

впливу на європейський фінансовий простір. 

Четвертий період (з 2015 р.) пов'язаний зі створенням Союзу ринків капіталу 

(СРК), який має ще більше посилити інтеграцію в ЄС. Його базовою мотивацією 

є подолання надмірної залежності від банківського фінансування та розвиток 

фінансування малих та середніх підприємств через ринки капіталу. Створення 

Союзу ринків капіталу, маючи за ціль реанімацію інвестиційного процесу в ЄС, 

насправді більшою мірою вплине на переформатування моделі інвестиційного 

фінансування з переважно банківської на фондову, що не може розглядатися 

позитивно в контексті історичного розвитку європейського фінансового простору. 

Таблиця 2 

Фінансово-інституційні дисбаланси ЄС як результат регуляторної політики 
Дисбаланс Прояви 

Дисбаланс повноважень 

Інверсійність створення єдиного монетарного простору ЄС 

зумовила невідповідність між формально регульованим 

державою монетарним простором та фактичною 

відповідальністю державних інститутів 

Вибірковість правозастосування  

ЄСФН, попри те, що вона була створена для боротьби із 

системними ризиками, не сприяла уведенню податку на 

фінансові трансакції, необхідність якого зумовлена 

вимогами справедливого розподілу тягаря відповідальності 

та зменшення можливих системних ризиків 

Домінанта глобального нагляду  

стосовно до 

загальноєвропейського 

Використання механізму остаточного врегулювання 

діяльності нестабільних фінансових установ 

неєвропейськими органами регулювання для власних цілей 

впливу на європейський фінансовий простір 

Структурний 
Переформатування фінансової структури з переважно 

банківської на фондову через створення СРК 

Інструментальний  

Використання ризикових фінансових інструментів, які 

спричинили кризу, як базових для формування оновленого 

фінансового простору ЄС 

Джерело: на основі власних досліджень  

Напрями антикризового реформування в ЄС відображають три важливі 

тенденції. По-перше, зміну ролі банків у європейській фінансовій системі та 

істотну вірогідність переформатування класичної континентальної європейської 

моделі фінансування в бік домінування фондових посередників. По-друге, активні 

заходи європейських наднаціональних органів щодо мінімізації участі держави у 

підтримці депресивних банківських установ та розриву згубного зв'язку між 

державою та банками, що викривлює ринкове середовище держав ЄС, свідчать 
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про глибинність трансформаційних процесів. По-третє, активізацію прямої 

наглядової ролі ЄЦБ у фінансово-інституційному просторі ЄС і розбудову 

жорсткої системи фінансового контролю за всіма ланками циркуляції ліквідності 

не тільки в єврозоні, а й в усьому просторі ЄС, що доводить посилення 

неринкових механізмів організації та регулювання фінансових ринків. 

Інституційні зміни, що розвиваються сьогодні в ЄС, суперечать як актуальній 

інформаційно-мережевій парадигмі, яка передбачає високий рівень автономії 

складових мережі, так і ринковим засадам економічної взаємодії, заснованим на 

конкуренції, що свідчить про глибокі трансформаційні зсуви європейської 

економіки. У міру активного вживляння нових технологій у фінансово-

інституційний простір посилюватиметься необхідність у нових організаційних 

механізмах, адекватних новій економіці, що може іще більше розбалансувати 

процеси трансформаційного переходу. 

У четвертому розділі – «Інформаційно-мережеві принципи економічної 

діяльності в системі фінансового посередництва» – охарактеризовано нові 

явища, відносини, прецеденти, що розвиваються в системі інститутів фінансового 

посередництва та виявляють глибинність фінансово-економічних змін у процесі 

розвитку інформаційно-мережевої економіки. 

Суспільний простір сьогодні характеризується пануванням моделей: 

професійних, ситуативно-кон'юнктурних, моделей поведінки напоказ, поведінки 

без правил, що мотивується не ціннісними засадами, а конкретним завданням 

визначеної комунікації. Людина може використовувати різні моделі через ті 

мотиви, які вона вважає істотними для досягнення цілей взаємодії в умовах, що 

надаються їй мережею. 

Через панування соціальних мереж загострюється загроза деградації 

інституційних обмежень (державних, родинних, загальногуманістичних). Мережа 

протистоїть інститутам сучасного суспільства, вона їх поступово нівелює, а потім 

зовсім виключає із системи взаємозв'язків. У мережі цінності замінені 

віртуальним оцінюванням на основі «лайків», при цьому схвалення може 

отримати будь-яка асоціальна дія, якщо вона виходить за межі 

загальноприйнятого, усталеного. Проблема нівелювання цінностей сьогодні 

поглиблюється через максимально відкритий інформаційний простір та швидкість 

систем передавання інформації: звертати уваги на цінності просто ніколи. 

Функціонування глобальних мереж розвивається поза цінностями, воно не 

потребує неформальних інститутів, виходить за обмежувальні рамки формальних 

інститутів і, головне, – здійснюється завдяки заданим моделям, зразкам 

поведінки, притаманним кожній конкретній мережі, – патернам (табл. 3).  

Процеси впровадження принципів інформаційно-мережевої економіки з її 

базовою характеристикою – інноваційністю, – зумовили не тільки трансформації 

глибинних інституційних основ капіталістичної економіки, а й поставили питання 

про структуруючу функцію інститутів як таких.  

Інновація завжди пов'язана із подоланням інституційних обмежень: вона їх або 

нівелює, або руйнує і створює нові інститути. Постійне інноваційне генерування 

вимагає постійних інституційних трансформацій; у таких умовах інститути не 
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встигають за перманентністю змін і переходять у стан біфуркації. Інституційні 

системи національних господарств не змогли пристосуватися до того обсягу 

фінансових інновацій, які їм нав'язав глобальний фінансовий простір, наслідком 

чого стала криза.  

Інформаційний профіцит та патерни можуть трансформувати інститути до їх 

повного нівелювання. Прикладом такого деструктивного впливу є руйнування 

інституту банківської таємниці в результаті зростання відкритості інформаційного 

середовища та виникнення моделі регулювання банківської діяльності на основі 

комплаєнс.  

Глибинними умовами сучасних інституційних трансформацій стало взаємне 

переплетення західної короткострокової часової парадигми та активного 

інноваційного розвитку, притаманного новій економіці з її особливим мережевим 

характером.  

Таблиця 3 

Компаративне співвідношення інституту та патерну 
Показник Інститут Патерн 

Часові умови 
Довгостроковий  

феномен 
Короткостроковий 

Просторові  

умови 

Інституціоналізований 

(національний, 

наднаціональний) 

простір 

Простір визначеної мережі (може бути  

і глобальним, і національним, і обмеженої 

локалізації (наприклад, школа, професійна 

мережа) 

Підґрунтя Цінності Регламент, протокол мережі 

Реакція на  

інновацію 
Біфуркація 

Продукування нової  

інформації 

Призначення 
Механізм гармонізації 

ієрархії та мережі 

Механізм домінування мережі над 

інститутом 

Джерело: власна розробка автора 

 

Характерним явищем фінансових ринків, що показує прецеденти нових 

відносин, які розвиваються у процесі становлення інформаційно-мережевої 

економіки, стали криптовалюти. Криптовалюти представляють собою 

закономірний результат еволюції функції фінансового посередництва щодо 

забезпечення ліквідності. В результаті фінансіалізаційних тенденцій, протягом 

яких перевага ліквідності стає домінуючою мотивацією економічної діяльності на 

фінансових ринках, відбувся функціональний надлом фінансового посередництва, 

який призвів до виникнення прецедентів економічних відносин, що виключають 

посередництво із систем обміну та забезпечують безпосередні зв’язки 

контрагентів на основі руху криптовалют.  

Технологія блокчейн, що лежить в основі криптовалют, показує високу 

вірогідність істотних змін в основах соціальної та економічної взаємодії в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки. Гарантування достовірності 

інформаційного середовища економічної та соціальної активності на основі 

фіксації і засвідчення істотних фактів, договірних відносин, прав власності тощо 

може зменшувати структуруючий потенціал інформаційної асиметрії та довіри, 
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що призведе до істотного зростання ризиків втрати адаптаційної спроможності 

суб’єктів до інформаційного середовища.  

Виникнення таких нових явищ, як криптовалюти та блокчейн, показало 

можливість дезактуалізації класичних елементів організації взаємодії в сус-

пільстві. Розбалансування фундаментальних засад економічного структурування 

спричинює виникнення новітніх механізмів соціально-економічної консолідації, 

які сьогодні представлені інноваційними технологіями фінансової інклюзії. 

Яскравим прикладом таких тенденцій на фінансових ринках стає цифровий 

банкінг, який представляє собою сукупність механізмів віддаленого доступу 

суб'єктів до фінансових послуг на основі біометричної ідентифікації та 

безготівкових розрахунків. Непрямим результатом функціонування цифрового 

банкінгу стає систематизація повної виключної інформації про економічну та 

соціальну діяльність клієнтів, що дає фінансовій установі можливість скеровувати 

операційну активність останніх у потрібному банкові напрямі. Безаль-

тернативність розрахунків в умовах виключно безготівкого цифрового банкінгу 

означає повний фінансовий контроль фінансових установ. Цифровий банкінг 

виступає як момент монополізації фінансового простору і складова процесів 

транзиції капіталістичної економіки та її інститутів, коли ринкові механізми 

взаємодії поступово нівелюються, а на їх місце приходять механізми примушення 

та надмірного адміністрування.  

У п'ятому розділі роботи – «Глобальні фінансово-інституційні зрушення: 

українські реалії» – охарактеризовано фінансово-орієнтовані патерни поведінки 

як ознаку глибинних трансформацій соціально-економічного простору і 

розвинених країн, і країн, що розвиваються. Розвиток таких патернів призводить 

до зростання боргів домогосподарств і втрати частини економічної свободи. 

Глибинними причинами цих процесів є загальна глобальна тенденція домінування 

боргового фінансування; активний інноваційний процес, непрямим результатом 

якого є подолання законодавчих, нормативних, ціннісних рамок; інформаційна 

відкритість та мобільність передавання інформації; недостатній рівень загальної 

та фінансової культури. 

Актуальні трансформації фінансової культури в Україні свідчать про 

поступовий розвиток фінансово-орієнтованих патернів поведінки, які в 

українському економічному середовищі проявилися через домінування 

споживчого кредитування в загальному обсязі кредитів домогосподарствам та у 

зростанні споживчого кредитування протягом активного розгортання кризових 

тенденцій на тлі падіння схильності до накопичення та зниження споживання 

продуктів першої необхідності.  

Водночас спостерігається помірна інтегрованість українського населення 

в систему фінансових операцій. Фінансова інклюзія в Україні розвивається 

нерівномірно: активно впроваджуються новітні технології цифрової економіки, 

тоді як класичні ринкові кредитно-депозитні механізми взаємодії банків та їх 

клієнтів розвинені недостатньо. Ці тенденції відображають інверсійність процесів 

формування українського банківського сегмента. Фундаментальною причиною 

таких тенденцій стала невідповідність українського фінансово-економічного 
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середовища прийнятим західним моделям ведення банківського бізнесу, які в 

період їх активної імплементації в українській фінансово-інституційний простір 

самі перебували у трансформаційному переході до активного використання 

інформаційно-мережевих технологій.  

У сучасних умовах, коли за ініціативи світових фінансових структур та 

наднаціональних фінансових інститутів українська держава вживає активних 

заходів щодо підвищення фінансової інклюзії населення, впровадження 

безготівкової економіки та розвитку цифрового банкінгу, слід взяти до уваги, що 

ці процеси супроводжуватимуться зростанням соціально-економічних ризиків, 

головними з яких є зростання нерівності та зниження соціальної мобільності 

населення. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та представлено 

авторське розв’язання актуальної наукової проблеми – розкриття соціально-

економічного змісту і розроблення теоретико-методологічних засад та 

механізмів трансформацій інститутів фінансового посередництва в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки. 

Головні науково-теоретичні та практичні результати полягають у такому. 

1. Синтез логіко-історичної методології та теоретичного принципу 

комплементарності дає змогу охарактеризувати процеси інституціоналізації та 

еволюції фінансового посередництва у комплементарному взаємозв’язку з 

реальним сектором економіки, деградація якого за фінансіалізаційних тенденцій 

доводить глибинність сучасного трансформаційного переходу: капіталістичної 

транзиції та становлення інформаційно-мережевої економіки. Зміна конфігурації 

світового фінансового простору у процесі загальної трансформації мотивацій, 

функцій та соціально-економічної місії фінансових інститутів є «фінансовим 

віддзеркаленням» глибинних економічних зрушень унаслідок технологічних, 

економіко-інституційних, регуляторних новацій. 

2. Історично інституціоналізовані в умовах дефіциту ліквідності та інформації 

фінансові посередники функціонували у комплементарному зв'язку із реальним 

сектором економіки, синергія якого досягла максимального ефекту за капіта-

лістичної економіки. Водночас взаємозумовлені процеси транзиції капіталізму та 

формування основ нової економіки створили особливі умови економічної 

діяльності на фінансових ринках, відмінні від класичних стандартів операційної 

активності, – профіцит ліквідності та інформації, за яких фінансові посередники 

почали виходити за межі комплементарного зв'язку, стаючи інститутами в собі та 

створюючи умови для фінансіалізаційних тенденцій. При цьому відбулися 

трансформації мотивацій, функції та соціально-економічної місії фінансового 

посередництва. 

3. Профіцит інформації представляє собою закономірний результат еволюції 

інформаційної асиметрії, яка є наріжною умовою виникнення та трансформацій 

фінансового посередництва. У суспільствах, що передували інформаційно-

мережевій економіці, інформаційна асиметрія була представлена дефіцитом 

інформації, за інформаційно-мережевої економіки почали виникати прецеденти 
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інформаційного профіциту, що значно ускладнив процеси економічної та 

соціальної взаємодії, сприяючи зростанню невизначеності ринкової комунікації.  

3. Історично мережева та інноваційна природа фінансового посередництва в 

повній мірі розкрилася в умовах інформаційно-мережевої економіки, коли його 

інститути отримали технології, що сприяли найбільш повній реалізації глибинних 

засад їх функціонування. Водночас очевидно, що мережеві інноваційні 

інструменти (на кшталт сек'юритизації) спотворили архітектоніку фінансового 

посередництва через функціональну деградацію інститутів фінансового 

посередництва, сприяли їх виокремленню із системи комплементарної взаємодії із 

реальним сектором економіки, зумовили фінансіалізацію. Революційна 

інноваційність фінансового посередництва не могла реалізувати себе у тих самих 

національних інституційних межах, що і реальний сектор; фінансові посередники 

перейшли на новий рівень взаємовідносин значно раніше, ніж простір реальної 

економіки та система регулювання.  

4. Дослідження показало еволюційні трансформації економічного призначення 

фінансового посередництва: за ринкової економіки фінансові посередники 

сприяли реалізації принципів вільного економічного вибору ринкових суб'єктів 

через прийняття на себе визначених ризиків руху фінансових активів; 

лібералізація дала змогу не приймати ризики, а розподіляти їх на інших суб'єктів 

системи загалом; сучасні фінансово-інституційні реформи спрямовані на 

забезпечення повного регуляторного контролю за процесами формування та 

прийняття ризиків, що докорінно змінює саму економічну роль фінансового 

посередника. Фінансовий посередник, обмежений у свободі прийняття ризиків 

під тотальним контролем регулюючих установ, перероджується, трансформуючи 

свою первісну природу: маючи в арсеналі інформаційно-мережеві інструменти й 

технології, він вимушено стає агентом тотального фінансового контролю. Це 

свідчить про нівелювання економічної свободи та доводить глибинність 

сучасного трансформаційного переходу. 

5. У сучасних умовах спостерігається вибірковість нових правил операційної 

активності у глобальному фінансовому просторі, значна фінансова нерів-

ноправність, що посилюється через застосування новітнього технологічного 

інструментарію інформаційно-мережевої економіки та впровадження фінансових 

технологій, більш доступних для зовнішнього контролю; для країн, що 

розвиваються, депресивних країн та європейських країн, що найбільш 

постраждали від кризи, міжнародні фінансові інститути пропонують тотальну 

фінансову діджиталізацію, безготівкову економіку та всебічний фінансовий 

контроль, тоді як фінансова активність ТНК значною мірою пов'язана із 

готівковими активами.  

6. Сучасне європейське антикризове фінансово-інституційне реформування 

демонструє невідповідність між умовою фактичного існування фінансових 

ринків, яким є інформаційно-мережевий простір, та регуляторними інноваціями, 

що пропонуються наднаціональними європейськими регуляторами. Посилення 

прямого ієрархічного тиску, що впроваджується через наявні трансформації без 

вирішення основного завдання – реанімації ефективної комплементарної 
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взаємодії з реальним сектором, може посилити процеси деградації банківського 

комплексу, який є історично та інституційно природним для європейської 

фінансової традиції.  

7. Актуальні трансформаційні процеси свідчать про перехідний характер 

сучасної європейської економіки, коли капіталізм поступово відходить в основу, 

звільняючи місце для розвитку нових принципів економічної діяльності, які 

тільки починають впроваджуватися в економічне та соціальне буття, водночас 

потребуючи адекватних систем регулювання, що мали б не тільки відповідати 

новій інформаційно-мережевій парадигмі, а й інституціоналізували її. Без 

адекватної інституційної системи глобальні економічні зв'язки наражаються на 

небезпеку поступової деградації інститутів економічної свободи та ризики 

тоталітаризації суспільства під впливом нових технологічних та структуруючих 

умов.  

8. В умовах стійкого надлишку актуальної інформації інституційно-ціннісні 

інструменти зняття невизначеності економічної діяльності відходять на другий 

план, при цьому важливим структуруючим елементом стає патерн, що 

розвивається в результаті поєднання короткострокової часової парадигми, 

історично та інституційно притаманної західній бізнес-традиції, із 

фундаментальною інноваційністю інформаційно-мережевої економіки, 

актуальним проявом якої є продукування надлишкової інформації та створення 

умов відтворення невизначеності на дедалі вищому рівні. 

9. Криптовалюти свідчать про кризу банківських інститутів фінансового 

посередництва в результаті деструкції довіри як закономірного результату 

домінування фінансової складової в системі комплементарної взаємодії 

фінансових посередників та суб’єктів реального сектора економіки, що 

призвело до кризи фінансового посередництва та зумовило прагнення 

споживачів фінансових послуг до операційної активності у просторах без 

посередництва. В сучасних умовах спостерігаються перші прецеденти впливу 

технології блокчейн на процеси переформатування базових засад розвитку 

людського суспільства, – інформаційної асиметрії та довіри, що може свідчити 

про глибинність сучасного трансформаційного переходу.  

10. Цифровий банкінг як сукупність механізмів спрощеного доступу до 

фінансових послуг через фінансову інклюзію зумовлює нівелювання 

економічної свободи як класичного елементу економічного та соціального 

структурування, створюючи умови для анонімної автократії та латентного 

фінансового тоталітаризму. В умовах відсутності інституційних обмежень 

розвитку цифрового банкінгу глобальна проблема нерівності консервується, 

адже маючи всю інформацію про фінансовий стан та діяльність клієнтів, 

фінансова установа стимулюватиме споживчі настрої, пропонуючи їх 

монетизацію шляхом кредитування. При цьому накопичення домогосподарств як 

основа їхньої соціальної мобільності та передумова подолання проблеми 

нерівності стають важкодосяжними. 

11. Новітні технології призводять до нівелювання ринкових механізмів 

економічної взаємодії та стають частиною нових організаційних засад, що 
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звужують простір економічної свободи і відповідальності економічних суб'єктів, 

перетворюють їх операційну діяльність на безальтернативну в рамках 

загальноприйнятих патернів за відсутності дієвої, адекватної новим 

інформаційно-мережевим умовам системи регулювання.  

12. Непрямим ефектом становлення інформаційно-мережевої економіки 

стала активізація кредитної активності домогосподарств та розвиток 

фінансово-орієнтованих патернів поведінки, які означають домінуючу 

орієнтацію на короткострокові горизонти в економічній та соціальній 

активності, переважання власних інтересів над інтересами родини та 

ближнього оточення, зменшення впливу довгострокової ієрархічної 

відповідальності (у контексті поколінь) на процеси прийняття фінансових 

рішень. Наочним результатом дії таких патернів є зростання боргів домо-

господарств, що призводить до звуження простору економічної свободи. В 

умовах розвитку фінансових патернів поведінки фінансова культура поступово 

втрачає роль базового фактора, що впливає на прийняття фінансових рішень, 

при цьому актуалізуються фактори економічної та соціальної кон'юнктури, 

інструменти банківського маркетингу з використанням клієнтських баз даних.  

13. Аналіз фінансової інклюзії в Україні показує особливий трансформаційний 

характер українського фінансового ринку, коли традиційні ринкові механізми 

взаємодії банків з клієнтами не розвинені повною мірою, тоді як цифрові 

технології впроваджуються досить активно, що свідчить про інверсійність 

формування українського банківського простору. Без відповідного економічного 

та інституційного розвитку активізація фінансової інклюзії в Україні створює 

умови для істотних економічних та соціальних викривлень, особливо 

загострюватиметься проблема нерівності. 

14. Процеси становлення інформаційно-мережевої економіки розвиваються 

в умовах деградації базових цементуючих елементів капіталістичної економіки, 

нівелювання ринкових засад економічної взаємодії, зростання прямої 

адміністративної участі держави у формально ринкових процесах, що спотворює 

конкурентні засади, посилює прямий адміністративний тиск наднаціональних 

регулюючих структур, звужує простір економічної свободи як господарюючих 

суб'єктів, так і домогосподарств. Інституційний комплекс капіталістичної 

економіки сьогодні перебуває в умовах глибинних трансформацій, що 

впливають на зміну економічної місії фінансового посередництва: в умовах 

капіталістичної економіки його економіко-соціальний вплив проявляється у 

сприянні реалізації економічної свободи суб'єкта у процесі виробництва, обміну, 

розподілу, споживання; в умовах інформаційно-мережевої економіки фінансове 

посередництво, навпаки, стає частиною механізму звуження простору 

економічної свободи для суб'єктів економічної взаємодії.  

15. Проведене дослідження дало змогу виробити такі рекомендації щодо 

інституційного забезпечення процесів становлення інформаційно-мережевої 

економіки в системі фінансового посередництва. У сучасних умовах необхідно 

зробити певні регуляторні кроки щодо відновлення інституційних основ 

ринкового суспільства. Для цього інформаційно-мережеві технології не повинні 
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стати безальтернативними, вони мають слугувати лише одним із шляхів реалізації 

економічних свобод. Це стосується готівкових фінансових відносин, фінансової 

інклюзії, цифрового банкінгу. Зважаючи на динаміку кризових процесів, особлива 

складність яких була пов’язана із відсутністю єдиної системи нагляду на 

фінансових ринках, необхідним кроком до впорядкування процесів циркуляції 

ліквідності є формування мегарегуляторів на рівні національних фінансових 

просторів. Водночас слід приймати до уваги можливі ризики,  які виникають у 

цьому зв’язку через активізацію прямого наглядового контролю за національним 

фінансовим простором світових фінансових регуляторів.  
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АНОТАЦІЯ 

Корнівська В.О. Трансформації інститутів фінансового посередництва в 

умовах становлення інформаційно-мережевої економіки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 

2019. 

У дисертаційній роботі на основі поєднання логіко-історичної методології та 

теоретичного принципу комплементарності показано процеси виникнення, 

інституціоналізації та трансформації інститутів фінансового посередництва.  

Визнаючи інформаційну асиметрію базовою умовою виникнення фінансового 

посередництва, в роботі представлено зміст еволюції інформаційної асиметрії, 

подано характеристику її сучасного етапу та розкрито глобально-монополістичну 

інформаційну асиметрію. 
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Охарактеризовано еволюцію комплементарності фінансових посередників та 

суб’єктів реального сектора економіки та доведено, що, досягаючи 

максимального синергетичного ефекту в умовах капіталізму, в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки комплементарність деградує 

через зміни базових історичних умов інституціоналізації фінансового 

посередництва – дефіциту інформації та ліквідності. Показано, що профіцит 

інформації та профіцит ліквідності призводять до виникнення прецедентів 

інформаційного ігнорування, переродження гармонізаційної функції фінансового 

посередника щодо інформаційної асиметрії; розбалансування комплементарного 

зв’язку між фінансовими посередниками та суб’єктами реального сектору 

економіки. Розкрито історичні основи фінансіалізаційних тенденцій. 

Подано теоретичне трактування сучасних функціональних трансформацій 

фінансового посередництва через дослідження зсувів у економічному призначенні 

кредиту в умовах зростання обсягів виробництва глобальних ТНК; показано 

поступове згасання економічної місії фінансового посередництва у реалізації 

економічної свободи суб’єкта. 

Розкрито зміст контркризового реформування фінансового простору в ЄС і на 

цій основі охарактеризовано інституційні дисбаланси, що виникли в результаті 

інтеграційної політики та посткризових регуляторних нововведень, що свідчать 

про глибинність перехідних процесів у європейському економічному просторі.  

Показано, що за інформаційного профіциту спостерігаються процеси 

інституційного нівелювання, при цьому базовим структуруючим елементом 

економічної та соціальної взаємодії стає патерн. Охарактеризовано криптовалюти 

в контексті глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку. 

Визначено ризики цифрового етапу фінансового розвитку. Показано розвиток 

фінансової інклюзії в Україні і на цій основі розкрито інверсійний характер 

формування української банківської системи.  

Ключові слова: інститути фінансового посередництва, інформаційно-мережева 

економіка, інформаційна асиметрія, трансформації, профіцит інформації, 

профіцит ліквідності.  

АННОТАЦИЯ 

Корнивская В.О. Трансформации институтов финансового посредничества 

в условиях становления информационно-сетевой экономики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. 

– Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН 

Украины», Киев, 2019. 

В диссертационной работе на основе сочетания логико-исторической 

методологии и теоретического принципа комплементарности показаны процессы 

возникновения, институционализации и трансформации институтов финансового 

посредничества. 

Признавая информационную асимметрию базовым условием возникновения 

финансового посредничества, в работе представлено содержание эволюции 
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информационной асимметрии, дана характеристика ее современного этапа и 

раскрыта глобально-монополистическая информационная асимметрия. 

Охарактеризована эволюция комплементарности финансовых посредников и 

субъектов реального сектора экономики и доказано, что, достигая максимального 

синергетического эффекта в условиях капитализма, в условиях становления 

информационно-сетевой экономики комплементарность деградирует в результате 

изменения базовых исторических условий институционализации финансового 

посредничества – дефицита информации и ликвидности. Показано, что профицит 

информации и профицит ликвидности приводят к возникновению прецедентов 

информационного игнорирования, перерождению оптимизационной функции 

финансового посредника, которая касается информационной асимметрии; 

разбалансировке комплементарной связи между финансовыми посредниками и 

субъектами реального сектора экономики. Раскрыты исторические основы 

финансиализационных тенденций. 

Представлена теоретическая трактовка современных функциональных 

трансформаций финансового посредничества путем исследования сдвигов в 

экономическом назначении кредита в условиях роста объемов производства 

глобальных ТНК; показано постепенное угасание экономической миссии 

финансового посредничества в реализации экономической свободы субъекта. 

Раскрыто содержание контркризисного реформирования финансового 

пространства в ЕС и на этой основе охарактеризованы институциональные 

дисбалансы, возникшие в результате интеграционной политики и посткризисных 

регуляторных нововведений, свидетельствующие о глубинности переходных 

процессов в европейском экономическом пространстве. 

Показано, что при информационном профиците наблюдаются процессы 

институционального нивелирования, при этом базовым структурирующим 

элементом экономического и социального взаимодействия становится паттерн. 

Охарактеризована криптовалюта в контексте глубинных условий финансового и 

социально-экономического развития. Определены риски цифрового этапа 

финансового развития. Показано развитие финансовой инклюзии в Украине и на 

этой основе раскрыт инверсионный характер формирования украинской 

банковской системы. 

Ключевые слова: институты финансового посредничества, информационно-

сетевая экономика, информационная асимметрия, трансформации, профицит 

информации, профицит ликвидности. 

 

ANNOTATION 

Kornivska V.О. Transformation of the financial intermediation institutions in 

the conditions of informational and networked economy formation. – Manuscript. 

A thesis for a Doctor’s of Economics degree by speciality 08.00.01 – Economic 

theory and the history of economic thought. – State Institution «Institute of Economics 

and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, 2019. 

In the thesis, on the basis of a combination of logical and historical methodology and 

the theoretical complementarity principle, the processes of emergence, 
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institutionalization and transformation of financial intermediation institutions are 

represented. 

Recognizing the informational asymmetry as the basic condition for the emergence of 

financial intermediation, the thesis presents the content of information asymmetry 

evolution, describes its current stage and discloses global monopolistic information 

asymmetry. 

The evolution of complementarity of financial institutions and the real economy are 

characterized, proving that complementarity degrades due to changes in the basic 

historical conditions for the institutionalization of financial intermediation, the lack of 

information and liquidity, by achieving maximum synergetic effect in the conditions of 

capitalism and formation of informational and networked economy. The results of 

information surplus and liquidity surplus in the financial intermediation system are 

represented. The historical foundations of financialisation tendencies are revealed. 

A theoretical interpretation of modern functional transformations of financial 

intermediation through the study of landslides in the economic purpose of a loan in the 

growing of production of global ТNCs is suggested; the gradual decline of the economic 

mission of financial intermediation in realizing the economic freedom of the subject is 

shown. 

The content of counter-crisis reforming of the financial space in the EU is defined, 

and institutional imbalances resulting from the integration policy and post-crisis 

regulatory innovations, which indicate the depth of the transition processes in the 

European economic area, are described on this basis. 

It is shown that with informational surplus, institutional levelling processes are 

observed, with the pattern becoming the basic structuring element of economic and 

social interaction. In the context of the underlying conditions of financial and social and 

economic development, the block chain technology has been characterized. The risks of 

the digital stage of financial development are determined. The development of financial 

inclusion in Ukraine is shown and on this basis the inverse character of the Ukrainian 

banking system formation is represented.  

The scientific novelty of the results obtained is that the system transformations of 

financial intermediary institutions were revealed in the conditions of the informational 

and networked economy formation that led to the imbalance of the complementary link 

between financial institutions and the real sector of the economy, which caused a crisis 

of financial intermediation as well as the emergence of spaces without mediation. 

For the first time: 

- on the basis of the synthesis of the logical-historical approach and the theoretical 

principle of complementarity in economic science, the internal logic of the evolution of 

financial intermediation as an institution has been characterized, the content and 

functions of which are historically enriched in the process of interaction between 

financial intermediaries and subjects of the real sector of the economy and revealed its 

social mission as the economic basis of social solidity and social mobility; іt is proved 

that the institutionalization of financial intermediation historically deployed under the 

influence of  information deficit and liquidity deficit in the process of interaction of 

market actors and aimed at  reducing uncertainty of economic prospects by localizing 
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economic risks through harmonization of information asymmetry and ensuring liquidity 

of financial transactions; the internal functional conflict of financial intermediation is 

shown, which, while creating conditions of conflict of interests, at the same time 

contributes to the realization of economic freedom of market subjects; 

- it is defined the content of the evolution of information asymmetry as a logical 

and historical process of its acquiring new qualities in the course of the historical 

movement from the initial information asymmetry emerging as a correlation between 

the knowledgeable and unknowable world of a person, through the objective and 

subjective information asymmetry, which is formed as a result of the institutionalization 

of professionalism, the allocation of professional knowledge and the effect of 

individualistic motivations of interaction between actors, to the information surplus, that 

is information overload, which is necessary for economic and social decision-making 

process that overflows the information channels, imbalances communication processes 

and provides grounds for the growth of uncertainty and the development of a global and 

monopolistic information asymmetry that results from the concentration and 

monopolization of information by information monopolies and is accompanied by 

increased bureaucratization and direct administration of economic and social processes; 

- it is revealed the scientific understanding of the content of complementarity of 

financial institutions and the real sector as a result of their interconnection and mutual 

enrichment and on this basis it is shown that the violation of complementary interaction 

between financial intermediaries and the subjects of the real sector of the economy 

reflects the deep processes of capitalism's transit, which are manifested, in particular, in 

the development of financialization tendencies and the crisis of financial intermediation; 

- it is shown that the information surplus and liquidity surplus lead to the 

aggravation of internal functional conflict of financial intermediation and predetermine: 

the emergence of informational disregard, developing through transformations of 

financial intermediaries’ motivations, which become opportunistic, prone to risky 

financial innovations through the use of monopolistic opportunities to ensure maximum 

liquidity of operations, which becomes the dominant motivation of the financial 

intermediary; the rebirth of the harmonization function of a financial intermediary in 

terms of information asymmetry, in the direction of its strengthening, both in terms of 

interaction with customers and between financial institutions by monopolizing the 

informational space. 

Key words: financial intermediation institutions, informational and networked 

economy, information asymmetry, transformation, information surplus, liquidity 

surplus. 
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