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Проблематика дослідження сутності поняття «фінансова кон-
курентоспроможність підприємства» охоплює такий категорій-
ний апарат вітчизняної і зарубіжної економічної теорії, як тер-
міни «фінансовий потенціал» з фінансовим підґрунтям і «конку-
рентоспроможність підприємства» як його результуюча форма 
прояву. Під терміном «архітектоніка» розуміють поняття «архі-
тектуру», «вираз структурних закономірностей конструкції» 
«систему», «композицію», «художньо-образну цілісність». 

Виходячи з визначення науковця О. В. Глущенко: «Архітек-
тоніка виявляє себе перш за все через чітко виражений поділ та 
співвідношення частин цілого твору (або будови) як зовнішніх, 
так і конструктивних» [1], З. О. Луцишин розглядає фінансову 
архітектоніку як «сукупність окремих найбільш інтегрованих 
сфер і ланок національних фінансових систем» [2], П. А. Стецюк 
як логічну структуризацію складових його фінансової діяль-
ності, що забезпечує їх найбільш оптимальне співвідношення, а 
також враховує зовнішні економічні домінанти та імперативів і 
через реалізацію фінансових управлінських рішень дозволяє 
ефективно впливати на весь відтворювальний процес [5]. Тому 
сутністю архітектоніки «фінансового потенціалу у забезпеченні 
фінансової конкурентоспроможності підприємства» є співвідно-
шення окремих складових, котрі у поєднанні дозволять визначи-
ти цілісність об‟єкта дослідження. Важливим залишається 
визначення співвідношення або рівня взаємовпливу під час 
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розкриття зв‟язку між елементами, що формують фінансову 
конкурентоспроможність підприємства.  

Виходячи з того, що фінансова конкурентоспроможність – це 
можливість виживання підприємства в умовах постійної конку-
рентної боротьби завдяки наявності фінансового потенціалу 
підприємства, спрямованого на забезпечення достатності фінан-
сових ресурсів, доступності позикових ресурсів, спроможності 
забезпечення високорентабельної діяльності та розширеного 
відтворення в умовах ринкової трансформації [3, с. 19]. Отже, 
використання архітектоніки забезпечення фінансової конкурен-
тоспроможності підприємства засновується на основі оптиміза-
ції обсягів та структури фінансового потенціалу суб‟єкта госпо-
дарювання при реалізації визначених напрямів у забезпечені 
конкурентоспроможності. Тому парадигма фінансового потен-
ціалу в архітектоніці забезпечення фінансової конкурентоспро-
можності підприємства базується на таких основних аспектах: 

 управління фінансовим потенціалом підпорядковане реа-
лізації загальної стратегії розвитку підприємства на основі 
концепції забезпечення фінансової конкурентоспроможності; 

 будучи самостійною системою – фінансовий потенціал в 
архітектоніці забезпечення фінансової конкурентоспроможності 
підприємства, – є складовою системи загального менеджменту 
підприємства; 

 управління фінансовим потенціалом як система включає 
правила, прийоми, принципи, методи та інструменти, призна-
чені для планування, організації, мотивації та контролю за 
забезпеченням такої конкурентоспроможності підприємства; 

 фінансовий потенціал в архітектоніці забезпечення фінан-
сової конкурентоспроможності підприємства має внутрішній 
алгоритм побудови, що виписаний послідовністю та змістом 
здійснення певних процедур та етапів; 

 мірилом якості забезпечення фінансової конкурентоспро-
можності підприємства виступає стан формування та результа-
тивність використання фінансового потенціалу підприємством.  

На нашу думку, основою забезпечення фінансової конкурен-
тоспроможності підприємства є визнання фінансового потенціа-
лу через його структуроутворюючі елементи, взаємодія яких 
може призвести як до підвищення його конкурентоспромож-
ності так і до втрати ринкових позицій підприємством. Такими 
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елементами пропонується розглядати фінансові ресурси, сприят-
ливі спроможності та інновації, які за допомогою ідентифікова-
них методом ієрархій коефіцієнтів вагомості формують опти-
мальну структуру фінансового потенціалу підприємства 
[4, с. 202]. Тому фінансовий потенціал в архітектоніці забезпе-
чення фінансової конкурентоспроможності підприємства пови-
нен бути системою та бути складовою системи управління 
підприємством з врахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу з орієнтацією на довгострокове конкурентоспроможне 
ринкове функціонування. 

Виходячи з результатів наукового дослідження, пропонуємо 
наступну послідовність етапів формування архітектоніки забез-
печення фінансової конкурентоспроможності підприємства на 
основі його фінансового потенціалу: 

 визначення цільових індикаторів забезпечення фінансової 
конкурентоспроможності на основі існуючого фінансового 
потенціалу; 

 обґрунтування математичного апарату для оцінки фінан-
сового потенціалу підприємства;  

 аналіз стану формування фінансового потенціалу підпри-
ємства;  

 аналіз результативності використання фінансового потен-
ціалу підприємства; 

 зіставленість інтегральних показників стану формування і 
результативності використання фінансового потенціалу підпри-
ємства; 

 розробка фінансової політики підприємства із забезпе-
чення фінансової конкурентоспроможності на основі співстав-
лення таких обопільно пов‟язаних процесів як формування і 
використання фінансового потенціалу;  

 ухвалення управлінських рішень та можливість їх коригу-
вання у сфері забезпечення фінансової конкурентоспроможності 
підприємства на основі сформованого фінансового потенціалу 
та результативно використаного його; 

 розробка і реалізація системи контролю за ефективністю 
формування і результативністю використання фінансового по-
тенціалу підприємства. 

Отже, встановлено, що найбільший вплив на забезпечення 
фінансової конкурентоспроможності підприємства здійснює 
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обґрунтована архітектоніка управління фінансовим потенціа-
лом. Тому така архітектоніка спрямована на ефективне форму-
вання фінансового потенціалу та повне і результативне його 
використання. 
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Становлення та розвиток ринкової економіки вимагають 
теоретичного переосмислення економічних явищ, процесів і ре-
зультатів. Значною мірою адаптація банків до змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища визначається фінансовими резуль-
татами їх функціонування, зокрема, формуванням прибутку.  

Прибуток банку є критерієм ефективності фінансової діяль-
ності. Індивідуальний рівень прибутку банку в порівнянні з 


