
246

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2020
www.business-inform.net

УДК 36.71 
JEL: G21

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-
АРХІТЕКТУРИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

2020 РУДЕВСЬКА В. І. 

УДК 36.71
JEL: G21

Рудевська В. І. Фінансова архітектоніка як методологічний базис формування бізнес-архітектури 
банківського сектора економіки

Методологічна основа дослідження бізнес-архітектури банківського сектора економіки базується на комплексному застосуванні 
основних положень інституціональної теорії, де архітектоніка застосовується як метод конструювання фінансово-економічних 
систем. У статті проведено аналіз наукових поглядів щодо визначення сутності фінансової архітектоніки та обґрунтовано ви-
сновок про те, що це поняття має широке коло застосування та включає в себе більшість відкритих, соціально-економічних сис-
тем, а також може бути застосоване як методологічний базис формування бізнес-архітектури банківського сектора економіки. 
Запропоновано визначення бізнес-архітектури з позиції методології сучасної архітектоніки та побудовано модель процесу форму-
вання архітектоніки банківської системи з виділенням у ній місця бізнес-архітектури банківського сектора. Досліджено принципи, 
закони архітектоніки та інституціональний підхід до вивчення фінансово-економічної й організаційної конструкції бізнес-архітек-
тури банківського сектора. Дослідження має не тільки теоретичний, описовий характер, а й відображає результати використан-
ня достатнього обсягу аналітичних методів і прийомів та містить низку аргументованих емпіричних узагальнень, що дало змогу 
отримати об’єктивно обумовлені висновки та сформулювати окремі гіпотези щодо способів, механізмів та динаміки процесів 
формування сучасної бізнес-архітектури банківського сектора.
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Сучасна конструкція банківської системи 
загалом і банківського сектора зокрема, 
що сформована у процесі переходу до 

ринку, має більше адаптивний, аніж фундамен-
тальний зміст, оскільки не містить, на наш по-
гляд, потенціалу розвитку на тривалу перспекти-
ву, а навпаки, має приховані проблемні ризики, 
спроможні похитнути стабільність усієї фінансо-
вої системи. У зв’язку з цим дослідження мето-
дологічних аспектів формування фундаменталь-
ної конструкції бізнес-архітектури банківського 
сектора, яка здатна усунути існуючі фінансово-
економічні загрози та не допустити дифузії по-
тенційних ризиків, наприклад кредитних, у фі-
нансово-економічну систему, є актуальною тео-
ретико-методологічною проблемою.

Аналіз практики ринкових перетворень у 
нашій державі свідчить про недостатність саме 
інституціональних підходів до вирішення на-
гальних теоретичних і практичних завдань.  
У рамках цього нового наукового напрямку та 
на його методологічній основі необхідно дослі-
дити та вирішити низку теоретичних і практич-
них проблем у формуванні та функціонуванні 
фінансової сфери як окремої складної загальної 
су спільно-економічної системи.

Аналіз публікацій за проблематикою. Про-
блематиці визначення сутності архітектоніки 
присвячували свої праці такі відомі теоретики 
та мислителі минулого, як Вітрувій та І. Кант,  
а також вітчизняні сучасні дослідники О. Шан-
дренко, В. Козаченко та інші. Серед вітчизняних 
науковців, що досліджували формування фінан-
сової архітектоніки: О. Сосновська, А. Гриценко, 
З. Луцишин, О. Глущенко, П. Стецюк та інші. 

Аналіз наукових поглядів на визначен-
ня сутності досліджуваного поняття дозволяє 
стверджувати, що воно має широке коло засто-
сування, яке включає в себе більшість відкритих 
соціально-економічних систем, якими є підпри-
ємства, галузі економіки, території, національні 
економіки, регіональні та глобальні фінансові 
системи. Проте дослідження архітектоніки бан-
ківської системи як методологічного базису 
формування бізнес-архітектури банківського 
сектора вимагає подальшого вивчення. 

Мета статті полягає в дослідженні процесу 
формування архітектоніки банківської системи 
та виділенні в ній місця для бізнес-архітектури 
банківського сектора. 

Завдання статті – дослідити методологію 
інституціональної архітектоніки, її принципи та 

закони з точки зору прийнятності для емпірич-
ного вивчення фінансово-економічної й органі-
заційної конструкції бізнес-архітектури банків-
ського сектора. 

Концепція дослідження формування біз-
нес-архітектури банківського сектора охоплює 
низку відправних теоретичних положень – з те-
орії інституціоналізму, організації виробництва, 
менеджменту, теорії систем, фінансів, банків-
ської справи та інших теоретичних положень, що 
в сукупності формують наукову основу нашого 
дослідження.

У процесі наукового аналізу відповідно до 
методології дослідження як системи принципів 
дослідження, котра базується на діалектичному 
методі та системному підході, ці початкові тео-
ретичні положення конкретизують, розвивають 
і адаптують відповідно до окреслених нами рані-
ше меж дослідження, розкриваючи процес фор-
мування бізнес-архітектури банківського секто-
ра економіки аж до сучасного її стану.

Методологічна основа дослідження біз-
нес-архітектури банківського сектора 
економіки базується на комплексно-

му застосуванні основних положень інституці-
ональної теорії, які використовують як наукове 
середовище, де архітектоніка застосовується 
як метод конструювання різного роду фінансо-
во-економічних систем (наприклад, бізнес-архі-
тектури банківського сектора загалом, окремих 
банків та їх об’єднань), з елементів, які, гармо-
нійно і збалансовано поєднуючись, утворюють 
ефективну інституційну конструкцію прова-
дження банківської діяльності, що становить 
основу ефективного функціонування банків-
ської системи. Якісні параметри цієї конструкції 
дозволяють досягати оптимального розподілу 
суспільного продукту через рівновеликі ефекти, 
що їх отримують окремі елементи системи під 
впливом дії інституції банківського регулюван-
ня. Для досягнення мети нашого дослідження 
архітектоніка як метод та інструмент науково-
го пізнання становить значний інтерес через 
свої новизну і сферу застосування та відповідає 
складній і цілісній структурі банківського секто-
ра економіки як об’єкта аналізу.

Перша теоретична формула архітектоні-
ки як взаємозв’язку досконалого внутрішнього 
змісту з досконалою зовнішньою формою була 
визначена ще в часи античності великим теоре-
тиком архітектури Марком Вітрувієм [1, с. 65].
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Мислитель минулого Іммануїл Кант вико-
ристовував це слово у своїх філософських працях, 
розуміючи під архітектонікою «мистецтво побу-
дови системи», зауважуючи, що «…архітектоніка 
є вченням про наукове в нашому пізнанні взагалі, 
і, отже, вона безперечно належить до методології» 
[2, c. 680]. Разом із тим, ще від початку розвитку 
методології архітектоніки було відзначено важли-
вість єдиної цілі, або ідеї для досягнення гармо-
нійного сполучення частин у єдиному цілому. Так, 
зокрема, І. Кант наголошував, що лише побудова-
не на ідеї створює архітектонічну єдність.

У ширшому розумінні архітектоніка – це го-
ловний принцип структурування, зв’язку та вза-
ємообумовленості елементів цілого [3].

Архітектоніка (від грец. ἀρχιτεκτονική – буді-
вельне мистецтво) – це поняття, що вико-
ристовують для вираження закономірнос-

тей побудови, властивих конструктивній системі 
будівлі; це основний принцип побудови конструк-
ції як єдиного цілого, інтегральний взаємозв’язок 
основних його частин, композиція [4].

Новою парадигмою розвитку сучасного 
фінансового середовища та визначення його 
сутності є поняття «фінансова архітектоніка». 
На думку О. Сосновської [5], головною ідеєю 
сучасної фінансової архітектоніки є врахування 
взаємозалежності фінансових складових із домі-
нуючими детермінантами макроекономічного та 
мікроекономічного розвитку.

Основоположник вітчизняної наукової 
школи інституційної архітектоніки А. Гриценко 
пропонує розглядати дефініцію «фінансово-еко-
номічна архітектоніка» як стійкий взаємозв’язок 
економічних і фінансових елементів системи, 
формування якого відбувається в рамках визна-
ченої інституційної побудови – інституційної 
архітектоніки, в якій фінансова та економічна 
складові цілісної системи є відносно самостій-
ними та взаємопроникненими [3].

На думку З. Луцишин, фінансова архітек-
тоніка являє собою «…сукупність окремих най-
більш інтегрованих сфер і ланок національних 
фінансових систем, функціональних форм орга-
нізації валютних відносин та світових фінансо-
вих організацій, що забезпечує наднаціональне 
регулювання з метою посилення стійкості світо-
вих фінансових ринків, національних валютних 
ринків на основі принципів і механізмів ринко-
вого та поза ринкового розподілу і перерозподі-
лу світових фінансових ресурсів та капіталу» [6].

Своєю чергою, О. Глущенко під фінансовою 
архітектонікою розуміє «…структуру фінансової 
системи, яка відповідає її внутрішній сутності 
та забезпечує ефективне функціонування систе-
ми формування, накопичення та руху грошових 
фондів» [7]. При цьому автор зауважує на суто 
методологічному змісті цього поняття, яке вво-
диться в науковий вжиток як специфічна кате-
горія, що описує принципи побудови фінансової 
системи та дозволяє визначати її загальну дина-
міку, вектори розвитку та напрями трансформа-
ційних перетворень для досягнення поставле-
них стратегічних суспільних цілей і завдань.

З точки зору П. Стецюка [8], фінансова ар-
хітектоніка підприємства являє собою логічну 
структуризацію складових його фінансової діяль-
ності, що забезпечує їх найбільш оптимальне спів-
відношення, а також враховує зовнішні економічні 
домінанти та імперативи, і через реалізацію фінан-
сових управлінських рішень дозволяє ефективно 
впливати на весь відтворювальний процес.

О. Сосновська, досліджуючи проблематику 
формування фінансової архітектоніки на рівні 
окремих підприємств зв’язку, під цим терміном 
пропонує розуміти «…сукупність взаємозалеж-
них та взаємопов’язаних елементів фінансового 
середовища підприємств зв’язку, логічна струк-
туризація яких буде сприяти підвищенню ефек-
тивності їх фінансової діяльності у контексті роз-
робки та реалізації управлінських рішень щодо 
оптимізації фінансових ризиків для підвищення 
рівня фінансової безпеки даних підприємств» [5].

Аналіз наведених вище наукових поглядів 
щодо визначення сутності досліджува-
ного поняття дозволяє стверджувати, що 

воно має широке коло застосування, яке включає 
в себе більшість відкритих соціально-економіч-
них систем, якими є підприємства, галузі еконо-
міки, території, національні економіки, регіональ-
ні та глобальні фінансові системи. Цієї позиції 
дотримуються у своїх дослідженнях більшість 
учених з огляду на універсальність методології ар-
хітектоніки в дослідженнях різного роду відкри-
тих систем, яка дозволяє досліджувати цілісність 
явищ, їх екзогенне середовище та особливості 
внутрішніх взаємозв’язків. При цьому, для нашо-
го дослідження важливим є те, що архітектоніка 
дозволяє гармонійно переходити від дослідження 
явищ на мегарівні до їх проявів на мікро- і макро-
рівнях, оскільки завдяки цьому існує можливість 
вивчення механізмів функціо нування та побудо-
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ви бізнес-архітектури шляхом переходів від рівня 
банківського сектора до окремих банків, які його 
формують, як функціональних елементів системи 
більш складного рівня, а також урахування впли-
ву архітектоніки банківської та фінансової систем 
національного та світового рівнів на формування 
такої бізнес-архітектури.

Для чіткого наукового окреслення об’єкта 
нашого дослідження слід зазначити, що для ці-
лей нашого дослідження ми трактуємо зміст по-
няття «бізнес-архітектура з позиції методології 
сучасної архітектоніки» як цілісну сукупність 
господарюючих суб’єктів, інститутів та інститу-
цій, що утворюють розгалужену багатофункціо-
нальну структуру банківського сектора, яка за-
безпечує мікро- та макроекономічні умови функ-
ціонування всіх суб’єктів фінансових відносин у 
межах цього сектора та поза ним, формуючи та-
кий рівень трансакційних витрат у рамках відпо-
відної фінансово-економічної системи, за якого 
фінансовий механізм банківської діяльності діє 
ефективно. Бізнес-архітектура банківського сек-
тора істотно впливає на рівень трансакційних 
витрат не лише банківської, а й усієї фінансово-
економічної системи країни, що необхідно вра-
ховувати під час обґрунтування стратегії розви-
тку банківського сектора економіки.

Отже, на нашу думку, в банківській сфері 
можна говорити як про існування влас-
тивої їй бізнес-архітектури, так і – ар-

хітектоніки. При цьому, архітектоніка є більш 
широким за змістом поняттям, яке доцільно за-
стосовувати по відношенню до фінансово-еконо-
мічних систем у банківській сфері, що охоплюють 
ширше коло завдань, ніж завдання розвитку ви-
ключно банківського бізнесу. Тому нам вбачаєть-
ся, що якщо по відношенню до окремих банків та 
банківського сектора слід вживати термін «біз-
нес-архітектура», то на рівні банківської системи 
загалом доцільно вести мову про архітектоніку.

На відміну від бізнес-архітектури банків-
ського сектора архітектоніка банківської системи 
охоплює і неінституціоналізований простір, тоб-
то простір, вільний від формалізованих і нефор-
малізованих інституціональних обмежень. Як на-
укова абстракція бізнес-архітектура банківського 
сектора завжди проявляється через конкретиза-
цію властивостей у вигляді певних бізнес-моде-
лей як окремих банків, які також мають певну 
бізнес-архітектуру, зумовлену їх стратегічними 
цілями та завданнями. Проте це лише інституці-

ональні складові архітектоніки банківської сис-
теми, яка також містить інформацію про стан 
процесу суспільного відтворення капіталу, де 
основними взаємопов’язаними та взаємодопов-
нювальними елементами є домогосподарства, 
підприємства, держава (рис. 1). Всі ці елементи є 
не інституціональними складовими архітектоні-
ки банківської системи, оскільки, хоч і є інститу-
тами економічної системи, але є зовнішніми від-
носно структури банківської системи, формуючи 
її навколишнє середовище та здійснюючи безпо-
середній вплив на її розвиток та функціонування. 
Кожен з цих елементів виконує певні функції в 
забезпеченні єдності та цілісності архітектоніки 
банківської системи та підтримує неперервність 
процесу руху фінансового капіталу.

Сучасна парадигма фінансової архітектоні-
ки базується на певних теоретичних пе-
редумовах [5; 8], які адаптовані нами до 

потреб дослідження бізнес-архітектури банків-
ського сектора економіки:
 управління фінансовими ресурсами як 

центральна ланка фінансової архітектоні-
ки є системою, що включає в себе прин-
ципи, методи, прийоми та інструменти, 
призначені для організації руху фінансо-
вих потоків відповідно до дії об’єктивних 
економічних законів, вимог законодавчо-
нормативних актів та економічних інтер-
есів як представників банківського бізне-
су, так і інших зацікавлених сторін (стейк-
холдерів);

 виступаючи самостійною системою, біз-
нес-архітектура банківського сектора од-
ночасно є складовою частиною системи 
управління банківської діяльністю як на 
мікро- (окремі банки та їх об’єднання), 
так і на макрорівнях (банківський сектор і 
банківська системи загалом);

 управління фінансовими ресурсами в біз-
нес-архітектурі банківського сектора еко-
номіки підпорядковане реалізації загаль-
ної стратегії розвитку банківського секто-
ра як складової національної банківської 
системи, а також локальним політиці та 
стратегіям розвитку окремих суб’єктів 
господарювання, що його формують. 
Його цільовою функцією є забезпечення 
нормального господарського функціону-
вання та перспективного економічного 
розвитку на мікро- та макрорівнях;
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
АРХІТЕКТОНІКИ:  

 

Чинники:  
Критерії:  

ЗАКОНИ АРХІТЕКТОНІКИ:  

 
БІЗНЕС-

МОДЕЛЮВАННЯ  

Інституціональні складові Неінституціональні складові  

 цілісність;
 збалансованість;
 гармонійність;
 пропорційність;
 стійкість;
 взаємозалежність;

 ієрархічність;
 чутливість;
 адаптивність;
 інтегрованість;
 просторовість

 закон рівноваги;
 закон усереднення, 
   або золотої середини;
 закон структуризації, 
   або золотого перерізу

 ефективність;
 сталість;
 конкурентність;
 динамічність;
 соціальна 
   спрямованість;
 адаптивність

 інституціональні;
 ресурсні;
 соціальні;
 виробничі;
 організаційні;
 техніко-технологічні

 домогосподарства;
 підприємства;
 держава

Рис. 1. Модель процесу формування архітектоніки банківської системи та місце в ній бізнес-архітектури 
банківського сектора

Джерело: авторська розробка.

 формування бізнес-архітектури банків-
ського сектора економіки має свою вну-
трішню логіку, яка зумовлює зміст і по-
слідовність здійснення певних процедур 
та етапів;

 індикатором якості формування бізнес-
архітектури банківського сектора еконо-
міки виступає рівень забезпечення бан-
ківськими ресурсами національної еко-
номіки, адекватний фінансовому потен-
ціалу банківського сектора, необхідному 
та достатньому за обсягами і часом над-
ходження для задоволення інвестиційних 
потреб економіки.

У ході пошуку наукової істини та розкрит-
тя суті явища або процесу, в нашому випадку 
процесу формування бізнес-архітектури банків-
ського сектора економіки, необхідно виходити з 

певних принципів як загальних положень, яким 
повинні відповідати наукові припущення, гіпо-
тези або теорії.

Поглиблюючи пізнання суті банківського 
сектора, доцільно наголосити на необ-
хідності розвитку методологічних прин-

ципів формування його бізнес-архітектури. Ме-
тодологічні засади побудови бізнес-архітектури 
банківського сектора економіки визначає сукуп-
ність принципів інституціональної архітектоні-
ки [5; 9]:
 цілісність – передбачає функціонування 

фінансової архітектоніки як єдиної ціліс-
ної системи;

 взаємозалежність (взаємопов’язаність) 
елементів системи – полягає в існуванні 
постійного взаємовпливу функціонування 
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структурних компонентів фінансової ар-
хітектоніки;

 ієрархічність – передбачає, що кожен 
компонент фінансової архітектоніки може 
розглядатися як елемент фінансової під-
системи, так і підсистеми вищого рівня;

 гармонійність – полягає в урахуванні та 
узгодженні впливів внутрішнього та зо-
внішнього середовища, а також макро-
економічних і мікроекономічних детермі-
нант фінансової архітектоніки;

 чутливість – характеризується реагу-
ванням на зміни окремих параметрів сис-
теми, що може бути результатом зміни 
будови фінансової архітектоніки та харак-
теру взаємозв’язків між її структурними 
компонентами;

 адаптивність – полягає у здатності адап-
тації фінансової архітектоніки до впливів 
зовнішнього середовища для підвищення 
ефективності її функціонування, що може 
супроводжуватися зміною складу, струк-
тури та характеристик системи;

 інтегративність – передбачає наявність 
системоутворюючих чинників, що забез-
печують формування взаємозв’язків між 
окремими компонентами фінансової ар-
хітектоніки;

 стійкість – полягає у здатності фінансо-
вої архітектоніки протистояти дестабі-
лізуючим впливам і забезпечувати ефек-
тивний розвиток;

 просторовість – характеризується єд-
ністю, композиційною побудовою компо-
нентів фінансового середовища, де нові 
структурні компоненти фінансової архі-
тектоніки органічно поєднуються з існу-
ючими компонентами.

Головним серед них, на нашу думку, є ціліс-
ність, оскільки, як зауважував І. Кант, «сис-
тематична єдність є тим, що вперше пере-

творює звичайне знання на науку, тобто простий 
агрегат знань на систему» [3]. Цілісність і єдність, 
а отже, і стабільність архітектоніки як стан ком-
понування її конструкції, забезпечуються через 
структурно-організаційні зв’язки, які об’єднують 
усі взаємопов’язані та ваємодоповнювальні еле-
менти системи в цілісність, наділяють її тією або 
іншою якісною характеристикою.

Слід зауважити, що оскільки принципи, 
зокрема припущення або гіпотези, мають кон-

кретизовану сферу свого застосування, то вони 
актуальні для певного детермінованого стану 
об’єкта дослідження і можуть змінюватися або 
не можуть бути застосовані для дослідження 
іншого стану об’єкта. Наприклад, коли система 
перебуває в рівновазі, то принцип збалансова-
ності та еквівалентності відмінний від того, коли 
в системі відбувається фазовий перехід [4]. 

Авторський колектив під керівництвом  
А. Гриценка [3] виділив три основні зако-
ни інституціональної архітектоніки – за-

кон рівноваги, закон усереднення (або закон зо-
лотої середини) і закон структуризації (або золо-
того перерізу), які мають універсальний характер 
і діють у всіх цілісних відкритих системах – при-
родних технічних, біологічних, соціальних та ін. 
Разом із тим, кожен з цих законів має певне мето-
дологічне значення для формування бізнес-архі-
тектури банківського сектора, яке, разом зі зміс-
том відповідних законів, наведено нами в табл. 1.

При цьому слід зауважити, що, як прави-
ло, увага дослідників зосереджена на вивченні 
бізнес-архітектури окремих комерційних бан-
ків без належної оцінки її розвитку та динаміки 
трансформаційних перетворень, що значною мі-
рою формують фінансово-економічне середови-
ще, в якому проявляються закони архітектоніки, 
під дією яких виникає і функціонує бізнес-архі-
тектура банківського сектора загалом.

З позиції архітектоніки бізнес-архітектура 
банківського сектора економіки не є простою 
констатацією факту як стану системи або явища. 
З погляду пізнання законів її формування та функ-
ціонування вона містить у собі характеристики, 
які пояснюють організацію як процес або діяль-
ність зі створення, удосконалення та оптимізації 
взаємозв’язків між частинами й елементами для 
внесення впорядкованості в ці процеси та підви-
щення їх ефективності. Це повною мірою розкри-
ває формування бізнес-архітектури банківського 
сектора економіки як безперервний процес ство-
рення та вдосконалення взаємозв’язків між час-
тинами її структури або елементами відповідної 
фінансово-економічної системи для їх упорядку-
вання в певні процеси, які є основою ефективно-
го функціонування банківського сектора як ціліс-
ної економічної системи.

На основі цього твердження ми можемо роз-
глядати бізнес-архітектуру банківського сектора 
як структуру, впорядкованість, взаємозв’язок, 
узгодженість дій окремих частин і елементів.
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Таблиця 1

Закони інституційної архітектоніки та їх прояв у бізнес-архітектурі банківського сектора економіки

Назва закону Зміст Зміст закону для формування бізнес-архітектури 
банківського сектора

Закон рівноваги

Усі елементи цілісної системи  
рухаються в напрямі спокою  
відносно інших елементів  
або перебувають у цьому стані

Усі елементи бізнес-архітектури банківського сектора 
повинні змінюватися та вдосконалюватися так, щоб 
наближати всю систему до такого стану рівноваги, за 
якого вона буде функціонувати найефективніше, за-
безпечуючи узгодженість економічних інтересів усіх 
комерційних банків та їх об’єднань, що її утворюють

Закон усереднення

Характеристики взаємодії одно-
рідних елементів цілісної системи, 
які перебувають у постійному 
русі, інтегрується в середнє  
значення – єдину характеристику, 
що виражає цілісність системи 
відносно інших систем

Середнє значення дає просторову та кількісну харак-
теристики бізнес-архітектури банківського сектора та 
взаємодії її однорідних елементів як цілісної системи, 
що перебувають у постійному русі; у ньому відтворю-
ється цілісність системи відносно інших систем, що 
дає змогу оцінювати, наприклад, середній рівень до-
хідності (прибутковості) окремих сегментів (кредит-
ної, депозитної, інвестиційної діяльності, банківської 
діяльності загалом тощо) та відстежувати їх зміни  
у просторі та часі при аналізі ефективності інституціо-
нальних трансформацій

Закон золотого  
перерізу

Характеризує взаємозв’язок  
елементів, що мають внутрішні  
фактори розвитку, здатні 
об’єднуватися в певні цілісні 
утворення та структуруватися  
в межах ширшої цілісності

Характеризує взаємозв’язок елементів, які мають вну-
трішні чинники розвитку та спроможні об’єднуватися 
в певні цілісні утворення та структуруватися в межах 
ширшої цілісності – бізнес-архітектури банківського 
сектора, визначаючи потенціал і напрями її розвитку 
та інституціонального оформлення процесу відповід-
них трансформацій

Джерело: складено на основі [3].

ВИСНОВКИ
У ході проведеного дослідження ми ді-

йшли висновку, що в банківській сфері можна 
говорити як про існування властивої їй бізнес-
архітектури, так і – архітектоніки. Поняття «ар-
хітектоніка» є більш широким за змістом, аніж 
«архітектура» та охоплює ширше коло завдань, 
ніж завдання розвитку виключно банківсько-
го бізнесу. Тому пропонуємо стосовно окремих 
банків та банківського сектора вживати термін 
«бізнес-архітектура», а термін «архітектоніка» – 
на рівні банківської системи загалом.

Узагальнюючи дослідження, слід зазна-
чити, що трансформація банківської системи 
шляхом фінансово-економічних і організаційних 
перетворень усіх її елементів на принципах по-
шуку ефективних моделей бізнес-архітектури 
своїм логічним завершенням має формування 
її архітектоніки. Відповідно до вимог основних 
законів архітектоніки, уся фінансово-економіч-
на система, що сформувалася в банківському 
секторі економіки, потребує переходу до іншої 
траєкторії розвитку на засадах кращої загальної 

збалансованості й узгодженості між окремими її 
ланками для досягнення такого стану рівнова-
ги, за якого інтереси всіх суб’єктів економічного 
процесу, пов’язаного із банківською діяльністю, 
були б забезпечені доходами, адекватними до їх 
місця та ролі в цій системі. Умовою забезпечення 
можливості досягнення такої траєкторії розвит-
ку є вдосконалення бізнес-архітектури банків-
ського сектора економіки на засадах інтегруван-
ня інституційного та системного підходів, яке 
передбачається методологією інституціональної 
архітектоніки. Нові завдання вимагають нових 
наукових, зокрема і теоретико-методологічних, 
підходів до їх подальшого вирішення.                  
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