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УДК 336.145:316

Постановка проблеми. перспективи економік регіонів україни 
залежить від стану і динаміки розвитку соціально-економічних сис-
тем, що їх утворюють. у процесі суспільного поділу праці сфор-
мувалась індивідуальна структура економік окремих регіонів та 
специфічна інфраструктура їх перманентного функціонування. з 
переходом до ринкового механізму відбулася переорієнтація регіо-
нальних соціально-економічних систем на забезпечення економіч-
них інтересів місцевих бізнес-груп. ці трансформації не призвели 
до суттєвих якісних змін і забезпечення стабільного зростання та 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва у глобальному 
вимірі. тому навколо цього феномену тривають наукові дискусії. у 
багатьох випадках оцінки даються з позиції нормативної методо-
логії неокласичної економічної теорії, а їх базовими складовими й 
домінантними елементами логічної структури аргументації різних 
авторів виступають традиційні «попит – пропозиція», економічні 
інтереси та ринкова саморегуляція. у результаті й досі немає при-
йнятної парадигми регіонального економічного розвитку. 

Ще складніша ситуація спостерігається в оцінках тенденцій, за-
кономірностей та перспектив розвитку фінансової архітектоніки 
сучасного регіонального виробництва. вона генерує потужний по-
тенціал майбутніх криз і деформацій, попередження та локалізація 
яких є важливим науковим і практичним завданням. очевидно, що 
в рамках сучасної методології неокласичної фінансової теорії таке 
завдання вирішити проблематично, тому існує необхідність пошуку 
нових підходів до його вирішення. у цьому контексті важливе зна-
чення мають наукові концепції та окремі положення сучасної архе-
типіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансові аспекти 
відтворювального процесу в економіці країни та окремих регіонів 
постійно перебувають у центрі уваги широкого наукового загалу, 
а їх різноманітні теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
представлені широкою спеціальною літературою. ураховуючи те, 
що предметом нашого дослідження є переважно аграрні соціально-
економічні системи регіонів, відзначимо суттєвий внесок у царині 
теорії аграрних фінансів таких відомих вітчизняних дослідників, як 
в. андрійчук, в. Борисова, о. гудзь, м. дем’яненко, Ю. лупенко, 
о. Непочатенко, п. саблук, в. ситник, г. Черево й а. Чупіс. кон-
цептуально-методологічні аспекти архетипів сучасної економіки 
сформувалися завдяки плідному творчому пошуку відомих учених 
е. афоніна, о. донченко, с. кримського, л. Бурлачука, Ю. романен-
ко та ін. Незважаючи на вагомий теоретико-методологічний базис, 
нині лишаються чималі можливості для подальших наукових роз-
відок проблем фінансової архітектоніки розширеного відтворення 
на основі методології та наукового інструментарію архетипіки. в їх 
колі – питання модернізації системи фінансового забезпечення регі-
ональних соціально-економічних систем з урахуванням архетипних 
впливів на ці процеси.
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метою статті є встановлення архетипних впливів на організацію фінансово-
кредитного забезпечення аграрних соціально-економічних систем на регіональному 
рівні для обґрунтування консеквентних підходів до формування і розвитку фінансо-
вої архітектоніки їх відтворювального процесу.

виклад основного матеріалу. аграрне виробництво є важливим системоутворю-
ючим елементом регіональної економіки україни. динаміка його розвитку багато в 
чому визначає траєкторію руху основних макроекономічних параметрів.

унаслідок ринкових трансформації відбулася істотна диференціація економічно-
го потенціалу галузей та регіонів. у ході цих процесів підприємства регіонального 
аграрного виробництва виявилися найменш захищеними, внаслідок чого сталося 
різке зниження кількісних та якісних параметрів їх матеріально-технічної бази.

упродовж усього періоду економічних реформ доля сільського господарства в за-
гальноекономічних показниках постійно знижувалася. особливо це проявлялося в 
перше десятиліття незалежності, проте і в подальшому ці тенденції мали місце. На-
приклад, за 2000–2012 рр. питома вага підприємств галузі знизилася у валовій дода-
ній вартості з 16,3 до 7 %, а у складі основних засобів виробництва – з 10,2 до 3,0 %. 
аналогічні зміни спостерігаються і за іншими ключовими економічними індикато-
рами. при цьому аграрний сектор столичного та індустріально розвинених регіонів 
був менш сприйнятливим до негативного впливу змін у господарському механізмі.

Нині розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення регіонального аграр-
ного виробництва відбувається в умовах аномальної диференціації суб’єктів гос-
подарювання за такими ознаками, як виробнича потужність та інфраструктурне 
забезпечення. На одному полюсі сконцентровано 3–5 % надпотужних вертикально 
інтегрованих структур – агрохолдингів, виробнича діяльність яких здійснюється на 
площах у сотні тисяч гектарів, а обсяги реалізації продукції досягають майже мі-
льярдної позначки у доларовому еквіваленті. На іншому – більше вісімдесяти відсо-
тків загальної кількості аграрних підприємств, що мають в обігу до тисячі гектарів 
сільськогосподарських угідь і виробляють менше 10 тис грн товарної продукції. при 
цьому перші мають досить широкий географічний ареал виробничої діяльності, а 
другі характеризуються територіальною локалізацією. 

цілі фінансової політики будь-якої соціально-економічної системи можна форма-
лізувати у контурі достатнього за обсягами й оптимального за часовими параметра-
ми надходження фінансових ресурсів, що забезпечує своєчасну реалізацію всіх за-
ходів і дій у рамках запланованих виробничих та інвестиційних програм і проектів. 
квантифікація досягнення цих цілей може бути здійснена як у кількісному вимірі, 
так і за допомогою якісних характеристик. тривалий час вітчизняна економічна на-
ука віддає перевагу формалізованим оцінкам на основі нормативних індикаторів та 
вимірників, однак досягнення певних кількісних параметрів не завжди забезпечує 
гармонійний розвиток. крім того, останнім часом почало проявляти себе таке явище, 
як нормалізація певних індикаторів під існуючу ситуацію. можна констатувати, що у 
цих явищах знаходять свій прояв окремі архетипні впливи на економіку, усвідомлен-
ня й оцінка яких нині ще перебувають у зародковому стані.

зазначена ситуація призводить до усвідомлення необхідності більш широкого за-
стосування прийомів і методів якісного аналізу економічних явищ у взаємозв’язку із 
соціальними процесами. разом з тим наявний інструментальний арсенал для такого 
аналізу є явно недостатнім, тому існує необхідність більш широкої міждисциплінар-
ної співпраці й застосування для вирішення цих завдань прийомів і методів сучасної 
архетипіки.

використання поняття «фінансова архітектоніка» ще не має широкого розповсю-
дження, воно знайшло своє розкриття лише в окремих публікаціях. так, о.в. глу-
щенко під фінансовою архітектонікою розглядає «структуру фінансової системи, яка 
відповідає її внутрішній сутності та забезпечує ефективне функціонування системи 
формування, накопичення та руху грошових фондів». На думку автора, введення в 
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понятійний апарат фінансової теорії терміну «фінансова архітектоніка» як специфіч-
ної категорії, що описує принципи побудови фінансової системи, «дасть змогу визна-
чати загальну динаміку фінансової системи, вектори її розвитку та напрями змін для 
досягнення певних суспільних цілей» [1]. \

позиції автора притаманні макроекономічний підхід та обмежувальний архетип, 
які репрезентують відоме нормативне трактування змісту предмету фінансової теорії 
як дослідження руху фінансових ресурсів на макрорівні. ми вважаємо, що штучне 
вилучення фінансів соціально-економічних систем більш низького рівня з ареалу 
загальної теорії фінансів не має під собою достатньої доказової бази. з цих пози-
цій і застосування інтерпретації поняття «фінансова архітектоніка» є правомірним 
стосовно більшості відкритих соціально-економічних систем – підприємства, галузі 
економіки, території, національної економіки, регіональних та глобальних фінансо-
вих систем.

для цілей нашого дослідження ми розглядаємо фінансову архітектоніку регіо-
нальних соціально-економічних систем як логічну структуризацію складових фінан-
сової діяльності, що забезпечує їх найбільш оптимальне співвідношення, а також 
оцінює зовнішні економічні домінанти та імперативів і через реалізацію фінансових 
управлінських рішень, які враховують певний архетип економічної діяльності, до-
зволяє ефективно регулювати весь відтворювальний процес.

конститутивні атрибути фінансової архітектоніки визначаються певним архе-
типом економічної поведінки, що мотивують окремі цільові параметри, визначені 
домінантною групою економічних інтересів. однак будь-яка економічна поведінка 
підпорядкована об’єктивним цільовим функціям конкретної соціально-економічної 
системи і спрямована на отримання об’єктивних параметрів суб’єктивно визначених 
індикаторів ефективності та результативності виробничо-фінансової політики. 

таке концептуальне бачення дозволяє цілеспрямовано формувати фінансову ар-
хітектоніку соціально-економічної системи у контексті забезпечення конкуренто-
спроможності на фінансових і товарних ринках. в її основі лежить сучасна система 
управління процесами формування та використання фінансових ресурсів, адекватна 
зовнішнім умовам і внутрішньому стану виробничої, інвестиційної та соціальної ді-
яльності, що спирається на сучасну теоретико-методологічну і методичну базу. 

парадигма фінансової архітектоніки соціально-економічної системи, на наш по-
гляд, базується на таких теоретичних передумовах:

– управління фінансовими ресурсами як центральна ланка фінансової архітекто-
ніки, являє собою систему, що охоплює принципи, методи, прийоми та інструменти, 
призначені для організації руху цього виду економічних ресурсів відповідно до дії 
об’єктивних економічних законів, вимог законодавчо-нормативних актів та еконо-
мічних інтересів конкретного регіону; 

– управління фінансовими ресурсами відповідає домінуючому архетипу іннова-
ційного розвитку регіональної соціально-економічної системи, підпорядковане реа-
лізації її загальної економічної стратегії, а також локальним політикам і стратегіям; 
його цільовою функцією є забезпечення нормального функціонування та перспек-
тивного розвитку економіки регіону та окремої соціально-економічної системи; 

– формування фінансової архітектоніки соціально-економічної системи має свою 
внутрішню логіку, яка зумовлюється архетипними впливами, що визначають зміст і 
послідовність здійснення певних процедур та етапів;

– індикатором якості формування фінансової архітектоніки виступає рівень забез-
печення фінансовими ресурсами реалізації регіональних програм соціально-еконо-
мічного розвитку, адекватний фінансовому потенціалу регіону, необхідний і достат-
ній за обсягами та часом надходження для задоволення виробничо-інвестиційних і 
соціальних потреб.

конструктивним підґрунтям формування сучасної фінансової архітектоніки є ро-
зуміння того, що фінансові ресурси – це системний елемент ресурсної бази господар-
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ської діяльності та соціального розвитку територій. вони перебувають у залежності 
від стану економічних ресурсів, які можуть бути залучені для забезпечення функці-
онування територіальної економіки. відомо, що між матеріальними, трудовими та 
фінансовими ресурсами мають забезпечуватися певні пропорційність та рівновага. 
На практиці у різних поєднаннях економічних факторів завжди є дефіцитний ресурс, 
який гальмує загальний розвиток. Через велику кількість обставин, у першу чергу 
через високий рівень бюджетної централізації, стан ресурсної бази регіональних со-
ціально-економічних систем є таким, що фактично слабким є кожен її елемент. 

в умовах дефіциту всі економічні ресурси відкрито конкурують між собою в бо-
ротьбі за ліквідацію цього дефіциту. у такій ситуації потрібне відповідне впорядку-
вання пріоритетності між економічними ресурсами. крім того, забезпечення певної 
пріоритетності у розподілі регіональних економічних ресурсів є можливим за умо-
ви перерозподілу компетенцій і відповідальності між центром і регіонами. Нині на 
рівні багатьох регіональних соціально-економічної систем найбільш дефіцитними 
є фінансові ресурси. до того ж вони є найбільш мобільними, що в умовах високої 
динаміки зовнішнього оточення виступає ключовим чинником ресурсної ефектив-
ності. тому актуальним залишається питання суттєвого розширення ресурсної бази 
місцевих бюджетів.

отже, досягнення ресурсної рівноваги значною мірою визначається фінансовою 
архітектонікою, яка залежить від архетипних впливів і покликана сприяти оптимі-
зації процесу руху фінансових ресурсів. при цьому рівень фінансового потенціалу 
й умови фінансових ринків розширюють або обмежують свободу та можливості їх 
фінансового маневру.

конститутивним атрибутом фінансової архітектоніки соціально-економічних сис-
тем є імплантовані до її складу окремі локальні економічні механізми. серед них вар-
то відмітити такі: самоокупності, фінансової відповідальності, самофінансування, 
змішаного фінансування, державної фінансової підтримки, пільгового оподаткуван-
ня, комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, планування, 
контролю та моніторингу економічних процесів, розподілу ресурсів, витрат та ре-
зультатів, противитратного ціноутворення, управління ризиком, страхування. їх ви-
бір, комплектація та структуризація перебувають під впливом архетипів регіональної 
економіки

використання кожного із зазначених механізмів спрямоване на забезпечення 
отримання позитивних чистих грошових потоків, що розширюють ресурсну базу 
формування фінансових ресурсів, тобто підвищують фінансову конкурентоспромож-
ність соціально-економічної системи. при цьому важливе значення мають критерії 
достатності за обсягом та прийнятності за ціною, а також можливість повного від-
шкодування використаних фінансових ресурсів, оплати витрат на їх залучення та 
отримання позитивного ефекту.

виходячи з аналізу практики формування та використання фінансів на різних іє-
рархічних рівнях управління економікою та узагальнення теоретичного базису сис-
темних трансформацій, пропонуємо наступну послідовність етапів формування фі-
нансової архітектоніки:

– визначення цільових параметрів формування фінансової архітектоніки;
– аналіз сучасного стану фінансової архітектоніки та її залежності від різних зо-

внішніх впливів, у тому числі архетипів регіональної економіки; 
– розробка фінансової політики; 
– визначення технології, методів та прийомів розробки й ухвалення управлінських 

рішень у сфері компетенції фінансової архітектоніки;
– розробка та ухвалення локальних нормативних документів із визначенням ре-

гламентів і процедур ухвалення, реалізації та коригування фінансових управлін-
ських рішень;
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– визначення основних показників аналізу фінансових ресурсів, методів їх роз-
рахунку, критеріїв прийнятності та способів інтерпретації, процедур і періодичності 
проведення фінансового аналізу;

– розробка та впровадження системи планування перманентного відтворення кон-
ститутивних елементів фінансової архітектоніки;

– розробка та реалізація системи контролю ефективності функціонування елемен-
тів фінансової архітектоніки й оперативного коригування співвідношення між ними, 
що забезпечує цільові параметри окремих стратегій соціально-економічної системи; 

– організація управлінського обліку та системи фінансового контролю і моніто-
рингу фінансової архітектоніки відповідно до потреб забезпечення раціонального 
руху фінансових ресурсів у процесі економічної та соціальної діяльності соціально-
економічної системи.

висновки та перспективи подальших досліджень. відсутність прийнятної па-
радигми регіонального економічного розвитку вимагає нових підходів до якісного 
аналізу проблеми, зокрема використання методології архетипіки. визначено, що 
формування і розвиток фінансової архітектоніки регіональних соціально-еконо-
мічних систем має свою внутрішню логіку, яка зумовлюється у тому числі і архе-
типними впливами. обґрунтовано наукові передумови, концептуальні підходи та 
послідовність формування раціональної фінансової архітектоніки регіональних со-
ціально-економічних систем.
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