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до циклічності його розвитку"
Метою статті є обґрунтування заходів, що здійснюються системою
фінансового менеджменту банку, залежно від стадії його життєвого
циклу. У межах зазначеної мети поставлено та вирішено наступні завдання:
узагальнено підходи до визначення стадій життєвого циклу банку та
обґрунтовано їх перелік; встановлено пріоритетні заходи фінансового
менеджменту банку відповідно до виділених особливостей стадій його
життєвого циклу.
У процесі дослідження застосовано методи теоретичного узагальнення,
логічного аналізу, індукції і дедукції.
Узагальнення характеристик 27 моделей життєвого циклу підтвердило
існування від 2 до 11 стадій залежно від їх деталізації. Аналіз змісту
окремих стадій дозволив зробити висновок, що їх назви варіюються
залежно від інтерпретації дослідника, а в узагальненому вигляді можна
виділити стадії: народження, зростання, стабільності (зрілості, розквіту)
та занепаду (спаду). Проте фінансове управління банком з урахуванням
стадії його життєвого циклу на основі моделей з обмеженою кількістю
стадій не може бути достатньо ефективним, оскільки більшою мірою
орієнтовано на загальні закономірності еволюційного розвитку. Слід
враховувати 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.
Виходячи з цього, 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.
Виділено фінансові показники, які вимагають посиленого контролю
на кожній стадії життєвого циклу банку, та встановлено пріоритетні заходи
фінансового менеджменту відповідно до особливостей цих стадій.

Виокремлення 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.
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