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"Еволюція ринку банківських послуг:
теоретико-методологічні підходи"
Метою запропонованої статті є вивчення сутності та основних
напрямів еволюції ринку банківських послуг як складного історичного процесу, що призводить до перетворень та видозміни досліджуваного ринку.
При цьому на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників визначено, що еволюцію ринку банківських послуг доцільно
трактувати як об'єктивно-історичний процес, що передбачає послідовність
поступових кількісних і стрибкоподібних якісних трансформацій, заснованих
на механізмах спадковості, мінливості та добору, в результаті яких досліджуваний ринок набуває стійких, незворотних та нових для нього ознак.
Також запропоновано три теоретико-методологічні підходи до вивчення еволюції ринку банківських послуг, що передбачають дослідження
цього ринку в таких трьох аспектах, як: 1) зміна ролі та функціонального
призначення ринку банківських послуг у частині перетворення його на
провідний сегмент фінансового ринку в країнах із банківсько-орієнтованими фінансовими системами й послаблення його значення в процесах
перерозподілу капіталів і забезпечення безперервності економічного
відтворення для країн з ринково-орієнтованими фінансовими системами
(функціональний підхід); 2) трансформація взаємозв'язків між суб'єктами
ринку внаслідок транснаціоналізації банківської діяльності, посилення
консолідації банківського капіталу та концентрації значної частки фінансових ресурсів в обмеженої кількості глобальних гравців, що призводить
до ускладнення його структури, видозміни конкурентних відносин і державного регулювання (структурно-поведінковий підхід); 3) модифікація
інституційно-організаційних механізмів функціонування ринку банківських
послуг, зокрема формування системи наднаціонального банківського
регулювання та адаптації національних законодавств до міжнародних
норм і правил, видозміна організацій-учасників ринку, започаткування
нових форм партнерства між банками та небанківськими фінансовими
посередниками тощо (інституційний підхід).
Відповідно з'ясовано, що сучасний ринок банківських послуг є важливою складовою глобального фінансового ринку, специфічним галузевим

ринком, що поєднує персоніфікованих та інституційних суб'єктів господарювання в процесі надання та споживання банківських послуг.
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