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АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
ДО ЦИКЛІЧНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Чмутова І. М.
Запропоновано формувати систему фінансового менеджменту банку з урахуванням
стадії його життєвого циклу. Узагальнено підходи до визначення стадій життєвого циклу банку та обґрунтовано їх перелік: становлення, прискорене зростання показників, що відображають кількісні зміни в діяльності банку; прискорене зростання показників, що відображають
якісні зміни в діяльності банку; помірне зростання; уповільнене зростання; рання зрілість;
зрілість; "паразитична" зрілість; спад та ліквідація. Виділено фінансові показники, які потребують посиленого контролю на кожній стадії життєвого циклу банку, і встановлено пріоритетні заходи фінансового менеджменту відповідно до особливостей цих стадій.
Ключові слова: банк, фінансовий менеджмент, життєвий цикл, стадія життєвого циклу,
моделі життєвого циклу, фінансові показники.
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА К ЦИКЛИЧНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Чмутова И. Н.
Предложено формировать систему финансового менеджмента банка с учетом стадии
его жизненного цикла. Обобщены подходы к определению стадий жизненного цикла банка
и обоснован их перечень: становление, ускоренный рост показателей, отражающих количественные изменения в деятельности банка; ускоренный рост показателей, отражающих
качественные изменения в деятельности банка; умеренный рост; замедленный рост; ранняя
зрелость; зрелость; "паразитическая" зрелость; спад и ликвидация. Выделены финансовые
показатели, которые требуют усиленного контроля на каждой стадии жизненного цикла банка,
и определены приоритетные направления финансового управления в соответствии с особенностями этих стадий.
Ключевые слова: банк, финансовый менеджмент, жизненный цикл, стадия жизненного
цикла, модели жизненного цикла, финансовые показатели.

ADAPTATION OF THE BANK FINANCIAL
MANAGEMENT TO ITS DEVELOPMENT CYCLE

I. Chmutova
The bank financial management system has been suggested to be formed basing on the
stage of its life cycle. Approaches to defining the life cycle stages of a bank have been generalized
and their composition has been substantiated: formation; rapid growth of indexes reflecting the
quantitative changes in the bank operation; rapid growth of indexes reflecting qualitative changes
in the bank operation; moderate growth; slow growth; early maturity; maturity; "parasitic" maturity;
decline and liquidation. Financial indicators that require intensive control at each stage of the bank
life cycle have been specified and priorities of management in accordance with characteristics of
these stages have been identified.
Keywords: bank, financial management, life cycle, life cycle stage, life cycle models, financial
indicators.
Відповідно до сучасних концепцій фінансового менеджменту банку [1; 2] він є системою управління фінансами, яка
взаємодіє із зовнішнім оточенням та включає процеси розробки й реалізації рішень щодо формування відносин,
пов'язаних із рухом фінансових потоків банку, а також спрямована на досягнення оптимального співвідношення між
максимізацією ринкової вартості бізнесу, динамічним розвитком банку й підтриманням його фінансової стійкості.
Оскільки фінансова діяльність складає основу банківської діяльності, фінансовий менеджмент банку, на відміну від підприємства, є провідною результівною складовою загальної системи управління ним. Зміст завдань, що
вирішуються в системі фінансового менеджменту банків,
обумовлюється їх особливою роллю в економіці та специфікою діяльності як фінансових посередників: формуванням
капіталу переважно за рахунок залучених коштів, взаємодією зі значною кількістю клієнтів через надання послуг,
різноманітністю операцій на фінансових ринках.

Під впливом змін у зовнішньому оточенні банк також
зазнає суттєвих змін, переходячи від однієї стадії життєвого
циклу до іншої, тому відповідно до ситуаційного підходу
має трансформуватися й система його фінансового менеджменту. Динамічність системи фінансового менеджменту
банку обумовлена впливом мінливості обсягів фінансових
ресурсів, доходів, витрат, коливанням попиту на банківські
продукти й послуги. Ці зміни значною мірою визначаються
циклічністю розвитку фінансового ринку, банківської системи
та залежністю функціонування банку від зазначених факторів.
Незважаючи на ґрунтовну розробленість теорії
життєвого циклу організації в цілому [3; 4] та зростання
інтересу сучасних вітчизняних науковців до використання
концепції життєвого циклу стосовно різних сфер діяльності
та управління підприємством [5 – 10], теоретичні та практичні аспекти фінансового управління банком на основі
моделі його життєвого циклу висвітлено в обмеженій
кількості робіт. Серед них можна виділити напрацювання
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Глотової А. С. [11], Дзюблюка О. В. [12], Коваленко В. В. [13],
Лєонова С. В. [14], Паласевича М. Б. та Слюсарчик К. М. [15],
Шевцової О. Й. та Г. Мандзюк [16].
Так, Глотова А. С. [11, с. 5] пропонує формувати
специфічні заходи управління ліквідністю банку залежно
від етапу його життєвого циклу, Коваленко В. В. [13, с. 91]
розглядає концепцію життєвого циклу у взаємозв'язку з розвитком кризи в банківській системі, Лєонов С. В. пов'язує
зміни стадій життєвого циклу банку з обсягом грошових
потоків [14, с. 157–158], Паласевич М. Б. та Слюсарчик К. М.
відносять визначення стадій життєвого циклу банку до умов
розробки його інноваційної політики [15, с. 236–237], Шевцова О. Й. та Г. Мандзюк вважають, що теорію життєвого
циклу банку доцільно застосовувати для вирішення завдань
антикризового управління [16, с. 28]. Разом із цим, враховуючи необхідність узгодженого функціонування складових системи фінансового менеджменту банку та скоординованого виконання його функцій, питання адаптації цієї
системи до циклічності розвитку банку потребують подальшого вирішення.
На кожній стадії життєвого циклу банку можна застосовувати подібні методи й інструменти фінансового
менеджменту, проте для підвищення ефективності управлінського процесу доцільно визначити найбільш пріоритетні та дієві, виходячи з основних цілей, відповідних певній стадії життєвого циклу.
З урахуванням цього, метою статті є обґрунтування
заходів, що вживаються системою фінансового менеджменту банку залежно від стадії його життєвого циклу. У межах
зазначеної мети поставлено наступні завдання: узагальнити підходи до визначення стадій життєвого циклу банку
та обґрунтувати їх перелік; встановити пріоритетні заходи
фінансового менеджменту банку відповідно до виділених
особливостей стадій його життєвого циклу.
Характеризуючи життєвий цикл економічної системи, необхідно враховувати наступні його властивості: тривалість у часі; наявність декількох послідовних та взаємопов'язаних стадій (фаз); можливість існування істотних
відмінностей не тільки між фазами життєвого циклу для
різних систем, але й для системи одного виду залежно від
зовнішніх та внутрішніх факторів. При цьому загальними
параметрами життєвого циклу системи є: момент її появи
та зникнення; загальна тривалість циклу; тривалість кожної зі стадій, порядок їх послідовності та зміни, що для них
характерні; показники, що характеризують стан системи
на кожній стадії [17]. Опис життєвого циклу організації дозволяє побачити динаміку організації, а не розглядати її як
статичне утворення та зробити висновок щодо своєчасності тих або інших управлінських рішень [18, с. 129].
Як свідчить практика, організація не завжди послідовно переходить від однієї стадії життєвого циклу до
наступної. Такі коливання можуть бути викликані різними
чинниками: від економічного спаду галузі до сировинного
спаду [4]. Враховуючи цей факт, Васильєва Т. А. та Гон-

чаренко Т. П. у своїй роботі [7, с. 16] роблять висновок
щодо необхідності врахування еволюційного та революційного типу розвитку організації, що надалі дасть можливість обрати відповідні інструменти управління з метою
збільшення тривалості окремих стадій життєвого циклу.
Існування різних точок зору щодо тенденцій розвитку організації обумовило виникнення великої кількості моделей життєвих циклів, серед яких найбільш ґрунтовними
вважаються моделі І. Адізеса [3] та Л. Грейнера [4].
У рамках моделі І. Адізеса [3] життєвий цикл організації, який є аналогією вікових етапів розвитку людини,
розглядається як послідовність наступних стадій: виходжування, дитинство, "давай-давай" (стадія швидкого зростання), юність, розквіт, стабілізація, аристократизм, рання бюрократизація, бюрократизація та смерть. При цьому
автор моделі вважає, що для виживання та розвитку організації особливе значення мають два параметри – гнучкість та контрольованість (керованість). На його думку, молоді
організації дуже гнучкі та рухливі, але слабко контрольовані,
проте в міру "дорослішання" організації співвідношення змінюється – контрольованість зростає, а гнучкість зменшується.
Л. Грейнер [4] стадіями розвитку організації визначає креативність, директивне керівництво, делегування,
координацію, співробітництво. За таких умов до найважливіших параметрів, що визначають модель розвитку організації, відносять її вік, розмір, етапи еволюції, етапи революції та темпи зростання галузі.
Незважаючи на значущість розробок І. Адізеса
та Л. Грейнера щодо врахування циклічності розвитку
організацій, використання їх моделей на практиці має певні обмеження, у тому числі складність визначення стадії
життєвого циклу через відсутність чітко сформульованих
параметрів (модель І. Адізеса), а також опис розвитку не організації в цілому, а, скоріше, її системи управління (модель Л. Грейнера).
Слід звернути увагу на те, що одним із головних
питань у теорії життєвого циклу організації є виокремлення його стадій та визначення їх кількості. У цілому стадії
життєвого циклу організації є послідовними етапами її функціонування та розвитку або, як зазначено в роботі [18, с. 128],
періодами її життєдіяльності в рамках однотипних ціннісних установок, що обумовлюють особливості управлінських завдань, управлінських інструментів, які є адекватними періоду функціонування організації. У роботі [17] увага
акцентується на тому, що сутність життєвого циклу системи
виражається такими трьома основними фазами-векторами,
як: розвиток, підготовка до визначеного виду діяльності системи; діяльність системи; деградація, скорочення діяльності з наступною ліквідацією системи або відтворення системи, новий розвиток для іншої діяльності.
Результати систематизації поглядів зарубіжних
та вітчизняних дослідників [3 – 6; 8; 11; 15; 16; 18 – 32]
щодо кількості та назв стадій життєвого циклу організації
подано в табл. 1.
Таблиця 1

Визначення кількості стадій життєвого циклу організації в науковій літературі
Автор

Стадії життєвого циклу організації

1

2

І. Адізес [3]

1) виходжування; 2) дитинство; 3) "давай-давай" (стадія швидкого зростання); 4) юність; 5) розквіт;
6) стабілізація; 7) аристократизм; 8) рання бюрократизація; 9) бюрократизація; 10) смерть

Л. Грейнер [4]

1) креативність; 2) директивне керівництво; 3) делегування; 4) координація; 5) співробітництво

В. Адамовська [5, с. 6] 1) народження; 2) зростання; 3) стабільність; 4) занепад
В. Василенко [6, с. 43] 1) створення; 2) експлерент; 3) патієнт; 4) віолент; 5) комутант; 6) латієнт
Н. Верхоглядова,
Ю. Примуш [8, с. 44]

1) швидке зростання; 2) повільне зростання; 3) стабільність; 4) стабільне падіння; 5) швидке падіння;
6) криза

А. Глотова [11, с. 6]

1) зародження; 2) розвиток; 3) стабілізація діяльності; 4) скорочення діяльності; 5) зупинка діяльності
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Закінчення табл. 1
1

2

М. Паласевич, К. Слю- 1) поява і розширення; 2) стабільність; 3) сповільнення
сарчик [15, с. 237]
О. Шевцова, Г. Манд- 1) народження; 2) становлення; 3) розвиток; 4) насичення; 5) спад
зюк [16, с. 30]
Н. Гусєва [18, с. 133] 1) створення; 2) зростання; 3) зрілість; 4) спад; 5) відродження
Б. Мільнер [19, с. 21] 1) підприємництво; 2) колективність; 3) формалізації і управління; 4) вироблення структури; 5) занепад
Б. Коласс [20, с. 30]

1) дитинство (виникнення); 2) юність (швидке економічне зростання); 3) зрілість (сповільнення економічного зростання); 4) старість (економічний спад)

І. Бланк [21, с. 674]

1) народження; 2) дитинство; 3) юність; 4) рання зрілість; 5) кінцева зрілість; 6) старіння

С. Довбня, Ю. Шембель [22, с. 89]

1) зародження; 2) прискорення росту; 3) сповільнення росту; 4) зрілість; 5) спад

С. Корягіна [23, с. 3]

1) створення; 2) ріст; 3) "стійка" зрілість; 4) "паразитична" зрілість; 5) занепад

Н. Родіонова [24, с. 31] 1) зародження; 2) розвиток; 3) бурхливий ріст; 4) стабільний розвиток; 5) поява тенденцій спаду; 6) активний спад; 7) банкрутство; 8) ліквідація діяльності
В. Пономаренко [25]

1) створення; 2) зростання; 3) стабілізація, 4) спад; 5) ліквідація

О. Раєвнєва [26]

1) стадія висхідного розвитку (включає наступні фази: відгуку позитивної кризи, прискореного розвитку,
наближення до негативної кризи); 2) стадія спадного розвитку (включає наступні фази: відгуку негативної кризи, прискореного падіння, наближення до позитивної кризи)

Ю. Іванов [27, с. 12]

1) створення; 2) зростання; 3) стабільність; 4) спад; 5) ліквідація

С. Свідерський [28,
с. 12–13]

1) концептуальна ідея; 2) етап, на якому організація тільки з'явилась; 3) етап інтенсивного розвитку; 4) етап
становлення внутрішньої політики організації; 5) переддвер'я вершини; 6) вершина розвитку організації;
7) початок спаду; 8) задатки аристократизму; 9) етап розпаду колективу; 10) розвиток бюрократизму; 11) ліквідація

С. Клімова [29, с. 33] 1) виникнення; 2) становлення; 3) розвиток; 4) зрілість; 5) занепад; 6) припинення
О. Мілінчук [30, с. 99] 1) становлення; 2) зростання; 4) зрілість; 5) спад
В. Домбровський [31] 1) народження ідеї; 2) старт; 3) зростання; 4) стабілізація; 5) експансія; 6) спад; 7) вихід (ліквідація)
А. Півень [32, с. 209]

1) зародження; 2) стрімке зростання; 3) уповільнене зростання; 4) відносна стабільність; 5) спад; 6) депресія; 7) ліквідація або відродження в новій якості

Узагальнення існуючих точок зору підтвердило існування достатньо великої кількості авторських позицій з даного
питання, при цьому кількість стадій залежно від їх деталізації варіюється від 2 до 11. Проведення аналізу змісту
окремих стадій дозволило зробити висновок, що найчастіше
різні дослідники називають одні й ті ж самі стадії по-різному,
а в узагальненому вигляді всі стадії можна поділити на наступні: народження, зростання, стабільності (зрілості, розквіту) та занепаду (спаду). Проте фінансове управління банком
з урахуванням стадії його життєвого циклу на основі моделей, що передбачають невелику кількість стадій, не може
бути достатньо ефективним, оскільки більшою мірою орієнтоване на загальні закономірності еволюційного розвитку.
Слід ураховувати також те, що на кожній окремій стадії можуть відбуватися специфічні, відмінні одна від одної зміни.
Це обумовлює необхідність виділення в межах однієї консолідованої стадії окремих її градацій, що дозволить більш зважено та раціонально здійснювати процес фінансового управління банком з урахуванням стадії його життєвого циклу.
За таких умов серед стадій, що описують криву життєвого циклу банку, пропонується виокремити наступні: становлення; прискореного зростання показників, що відображають кількісні зміни в діяльності банку; прискореного
зростання показників, що відображають якісні зміни в діяльності банку; помірного зростання; уповільненого зростання;
ранньої зрілості; зрілості; "паразитичної" зрілості; спаду та ліквідації. Крива життєвого циклу банку описує зміну його ділової активності в часі через поетапне проходження 10-ти
стадій, кожна з яких має свої особливості та специфіку.
Так, наприклад, стадія становлення є характерною для
новостворених банків або тих, що функціонують на фінансовому ринку лише декілька років. Практично всі основні
показники діяльності таких банків є низькими, оскільки вони тільки починають здійснювати розширення фінансової
діяльності та поступове нарощення ресурсної бази.

Виокремлення стадії прискореного зростання показників, що відображають кількісні зміни в діяльності банку,
та прискореного зростання показників, що відображають
якісні зміни в діяльності банку, пов'язане з тим, що кожна
із зазначених стадій, окрім загальної тенденції до прискореного зростання, має деякі відмінності в тому, за рахунок
чого відбувається таке динамічне зростання. У першому
випадку під кількісними змінами слід розуміти нарощення
обсягів активів та розширення масштабів діяльності банку.
У свою чергу, якісні зміни обумовлені варіюванням характеристик, що відображають результативність функціонування банку. "Молоді" банки на перших стадіях свого розвитку, в першу чергу, орієнтовані на розширення клієнтської
бази, збільшення кількості функціональних підрозділів,
агресивне нарощення обсягів активів, і лише після цього –
на позитивну зміну результатівних ознак, що й зумовило
таку послідовність стадій життєвого циклу банку.
Стадія помірного зростання передбачає певне скорочення темпів розвитку банку порівняно з попередніми
стадіями. Її особливістю є те, що банк незначними темпами починає призупиняти агресивну політику щодо насичення ринку, для нього не є характерним інтенсивне зростання активності. За таких умов темпи зростання основних
показників діяльності банку на цій стадії будуть меншими,
ніж на стадіях прискореного зростання. Аналогічна тенденція є характерною і для стадії уповільненого зростання, проте вже порівняно з попередньою стадією.
На момент настання стадії ранньої зрілості за рахунок сформованого іміджу банк перебуває майже на піку
розквіту, проводить виважену політику щодо розширення
ринкової частки, яка вже є достатньо суттєвою, основні
показники його діяльності, зокрема, прибуток, можуть коливатися з різною інтенсивністю.
Стадію зрілості банку можна охарактеризувати як
період рівноваги в його функціонуванні, а всі показники
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його діяльності є стабільними. Банки на цій стадії мають
стійкі позиції на ринку. Підтримка ринкової позиції та нарощення ресурсної бази банку здійснюється залежно від
запланованого обсягу прибутку та показників рентабельності його діяльності. Оскільки формування позитивного
іміджу банку здійснюється роками, банки на цій стадії характеризуються достатньо тривалим строком функціонування.
Термін "паразитична зрілість" запозичено з роботи
Корягіної С. В. [23], яка запропонувала "паразитичну" зрілість як окрему стадію життєвого циклу організації. Нагромаджений потенціал організації дозволяє їй функціонувати
ще протягом певного проміжку часу без належного реагування на фактори зовнішнього середовища. Психологічно цей період сприймається як стабільний. Якщо в цей період організація не перебудує систему моніторингу факторів, формування і здійснення адекватних реакцій, не змінить підходи до
взаємодії з ринком, то через певний час настає криза, внаслідок якої організація може потрапити на стадію занепаду.
Адаптуючи це для банку, слід зазначити, що банки
в стадії "паразитичної" зрілості практично не орієнтуються

на розширення та збереження існуючих ринкових позицій,
проте їх діяльність є стабільно прибутковою. Стадія "паразитичної" зрілості характеризується відсутністю адекватних реакцій з боку менеджменту банку на вплив деяких
значущих факторів середовища, оскільки вона характерна
для банків, які протягом тривалого часу є беззаперечними
лідерами на ринку.
Стадії спаду та ліквідації характеризують процес
старіння банку. На стадії спаду відбувається зниження основних показників діяльності, згортання її масштабів, за рахунок чого банк поступово втрачає свою конкурентоспроможність та позиції на ринку. Стадія ліквідації характеризує
припинення діяльності банку та його банкрутство. Проте,
на думку Л. Грейнера [4], після сукупності стадій життєвого
циклу організація здатна переходити на нову фазу розвитку, відродження та продовження життєдіяльності.
На різних стадіях життєвого циклу банку існують
притаманні їм проблеми, на вирішення яких слід спрямовувати заходи, що вживаються в системі фінансового менеджменту (табл. 2).
Таблиця 2

Відповідність пріоритетів фінансового менеджменту банку стадіям його життєвого циклу
Стадія життєвого
циклу банку

Характеристика стадії

Становлення

Значні витрати фінансових та інших
ресурсів, дефіцит коштів, залежність
від вузького кола клієнтів, однорідність ресурсної бази, низький рівень
фінансової стійкості, високий рівень
ризику, слабкий рівень фінансового
управління

Прискорене зростання
показників,
що відображають
кількісні зміни
в діяльності

Показники, які потребують
контролю

Пріоритетні заходи фінансового
менеджменту

Обсяг капіталу, динаміка зростання власних та позикових
коштів, активів, витрат, показники складу та структури активів

Забезпечення достатнього обсягу капіталу, інтенсивний пошук джерел
залучення ресурсів, зміцнення конкурентоспроможності, закріплення на фінансовому ринку, зниження ступеня
ризиковості

Нарощення фінансового потенціа- Показники ділової активності
лу, збільшення обсягів операцій, та структури капіталу
швидкі темпи зростання активів,
розширення спектру банківських
послуг, розширення філіальної мережі, зростання клієнтської бази

Підвищення віддачі від активів, забезпечення фінансової ефективності діяльності, випередження темпу
зростання результатів над активами

Прискорене зростання Швидкі темпи зростання прибутку, Показники рентабельності, фі- Забезпечення максимальних прибутпоказників, що відобра- дефіцит ліквідних коштів, зростан- нансової стійкості, ліквідності ків за рахунок розширення ринкової
жають якісні зміни
ня чисельності персоналу
частки та зростання рентабельності
в діяльності
Помірне зростання

Формування сталого переліку пос- Показники стійкості капітальної
тійних клієнтів, покращення якості бази, показники ризику та лікбанківських послуг, досягнення зба- відності
лансованого зростання

Уповільнене
зростання

Уповільнення темпів зростання
прибутку та активів, високий,
але допустимий рівень ризику

Рання зрілість

Досягнення піку доходів, їх стабільність, сформованість власного унікального іміджу, широкий спектр
операцій

Зрілість

"Паразитична"
зрілість

Спад

Підтримання досягнутих темпів зростання банківських операцій, зміцнення
капітальної бази, підвищення рівня ліквідності

Показники чистого спреду та чистої процентної маржі, запасу
фінансової міцності, платоспроможності

Підтримання рівноваги за рахунок більш
жорсткого контролю над витратами,
забезпечення достатнього рівня рентабельності власного капіталу, утриПрипинення розширення діяльнос- Показники структури й обся- мання балансу між прибутком та грошовим потоком
ті, стабілізація співвідношення гу витрат та прибутку
прибутковості, ліквідності, ризику
Стабільність і прибутковість діяль- Показники ліквідності, фінан- Забезпечення гнучкості та адаптивності, підвищена чутливість до зов- сового левериджу, структури ності системи фінансового менеджнішніх факторів
витрат
менту до зовнішніх викликів, залучення інвестицій
Зниження прибутку, падіння обсягів наданих послуг, нестача фінансових ресурсів, погіршення фінансових показників, втрата ринків

Інтегральні показники фінансового стану з використанням
моделей комплексної діагностики, показники достатності
чистого грошового потоку

Примітка. Узагальнено на основі джерел [11; 16; 31; 33; 34].

Жорстка регламентація економічних
показників та їх дотримання, скорочення витрат, у тому числі за рахунок зменшення фонду заробітної плати, використання механізмів антикризового
управління, санації, реструктуризації

Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè

59
Отже, стадія життєвого циклу банку справляє значний вплив на систему його фінансового менеджменту. Для
забезпечення фінансової стійкості банку протягом усього
періоду його функціонування слід враховувати характеристики, притаманні певній стадії життєвого циклу, оперативно реагувати на зміни показників, що потребують посиленого контролю.
Виділення запропонованих стадій життєвого циклу
банку уможливлює прогнозування змін у його діяльності,
які проявляються на окремих стадіях та пов'язані з циклічністю розвитку. У свою чергу, це дозволить підвищити
якість системи фінансового менеджменту банку за рахунок застосування таких його інструментів, які відповідатимуть особливостям стадії життєвого циклу, обрати доцільні та ефективні технології фінансового управління.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані
на обґрунтування складу параметрів для діагностування
життєвого циклу банку.
____________
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