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AND CONTENT OF THE CONCEPT 

У межах статті розглянуто сутність категорій «стратегія» та «фінансова стратегія банку», їхнє місце і 
роль у розвитку банківських установ. Проаналізовано ієрархію стратегій за рівнем управління та визначено роль 

фінансової стратегії в забезпеченні ефективного функціонування та розвитку банку в умовах зростання 
конкуренції та посилення макроекономічної нестабільності. Визначено місце фінансової стратегії у структурі 
ієрархії управління банком та встановлено її взаємозв’язок із корпоративною стратегією банку, діловими та 
іншими функціональними стратегіями (маркетинговою, кадровою, ризик-менеджменту тощо). Акцент зроблено на 

необхідності усвідомлення керівництвом банку відмінностей у стратегічних орієнтирах фінансового розвитку, які 
визначають вибір моделі формування, розподілу фінансових ресурсів та переорієнтації фінансової діяльності 
банківських установ із короткострокових результатів: рентабельності продажу, частки банківського ринку, 
прибутку на досягнення довгострокових цілей: зростання капіталізації та збільшення ринкової вартості за рахунок 

надання клієнтам більшої цінності у вигляді інноваційних продуктів та послуг. 
Ключові слова: стратегія; ієрархія рівнів стратегій; фінансова стратегія; фінансовий розвиток; 

конкурентоспроможність. 

В статье рассматриваются сущность категорий «стратегия» и «финансовая стратегия банка», их место и 

роль в развитии банковских учреждений. Проанализирована иерархия стратегий по уровню управления и определена 
роль финансовой стратегии в обеспечении эффективного функционирования и развития банка в условиях роста 
конкуренции и усиления макроэкономической нестабильности. Определено место финансовой стратегии в структуре 

иерархии управления банком и установлена его взаимосвязь с корпоративной стратегией банка, деловыми и другими 
функциональными стратегиями (маркетинговой, кадровой, риск-менеджмента и т.д.) Акцент сделан на 
необходимости осознания руководством банка различий в стратегических ориентирах финансового развития, 
которые определяют выбор модели формирования и распределения финансовых ресурсов, и переориентации 

финансовой деятельности банковских учреждений с краткосрочных результатов: рентабельности продаж, доли 
банковского рынка, прибыли на достижение долгосрочных целей: рост капитализации, увеличение рыночной 
стоимости за счет предоставления клиентам большей ценности в виде инновационных продуктов и услуг. 

Ключевые слова: стратегия; иерархия уровней стратегий; финансовая стратегия; финансовое развитие; 

конкурентоспособность. 

The article examines the essence of the categories the «strategy» categories and «financial strategy» of the bank is 
shown. The hierarchy of strategies by level of management is analyzed and the role of financial strategy in ensuring the 

effective functioning and development of the bank in the conditions of increasing competition and increasing macroeconomic 
instability is determined. The place of financial strategy in the structure of the bank's management hierarchy is determined 
and its interrelation with the bank's corporate strategy, business and other functional strategies (marketing, personnel, risk 
management, etc.) is established. Emphasis is placed on the need for bank management to understand the differences in 

strategic guidelines for financial development, which determine the choice of model of formation, distribution of financial 
resources and reorientation of financial activities of banking institutions from short-term results: profitability, banking 
market share, profit to achieve long-term goals. market value by providing customers with greater value in the form of 
innovative products and services. 

Key words: strategy; hierarchy levels strategies; financial strategy; financial development; competitiveness. 
JEL Classіfіcatіon: G21 

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації світових фінансових ринків 

і загострення банківської конкуренції за ресурси та сфери впливу успішне 

функціонування та розвиток банку вирішальною мірою визначається адекватною 

оцінкою можливостей зовнішнього та внутрішнього середовища акціонерами та 

керівництвом для забезпечення розширення діяльності та збереження ринкових позицій 

 Н. Г. Вядрова, 2019 



ФІНАНСОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ   № 2 (7) 2019 

 

банківської установи. Дослідження сучасних умов ведення банківського бізнесу 

дозволяє зробити висновок, що банк може бути перетворений в інструмент 

перерозподілу коштів кредиторів та вкладників на користь його власників та 

менеджерів, унаслідок чого банк не може виконуватись покладені на нього 

суспільством соціальні та контрольні функції. Також, очікуючи прибуток, банки 

можуть надавати перевагу спекулятивним операціям, розміщуючи свої активи у 

високоризикові інструменти, що може призвести до втрати ліквідності та 

платоспроможності. Це зумовлює зростання відповідальності керівництва банку за 

визначені стратегічні цілі фінансового розвитку банку, які мають відповідати сучасним 

тенденціям розвитку національного та світових фінансових ринків, рівню конкуренції 

на ринку банківських послуг загалом та його окремих сегментах зокрема. За цих 

обставин підвищується роль та значення теоретичних та практичних аспектів 

формування фінансової стратегії банку, яка визначає цілі управління фінансовою 

діяльністю та вектори фінансового розвитку. При цьому необхідно враховувати, що 

відповідність фінансової стратегії умовам функціонування банку забезпечується лише 

на підставі повного розуміння її сутності та змісту. 

Відповідно до системних позицій стратегічного управління сучасний банк 

розглядається як самостійно розвинена система, яка може з певною мірою гнучкості 

реагувати на зміни зовнішнього середовища, оперативно здійснювати корегування 

управлінських рішень, адекватно коригувати свою стратегію, цілі, організаційну 

структуру та поведінку персоналу відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Оперативність реагування банку на зміни оточуючого середовища залежить 

від ступеня відкритості системи та адекватності механізму управління вимогам, що 

встановлюються організаційно-економічними умовами його функціонування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним аспектам 

формування фінансової стратегії банківських установ присвячені праці багатьох 

провідних закордонних і вітчизняних учених, зокрема: І. Амеліна, І. Анософфа, 

І. Бланка, В. Вітлинського, М. Єрмошенка, О. Кривицької, В. Коваленко, 

Дж. Маршалла, М. Мескона, А. Крутова, Р. Петтерсона, М. Портера, Б. Райзберга, 

А. Чандлера, З. Шершньової та ін. 

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні 

відсутній єдиний підхід щодо визначення сутності поняття «фінансова стратегія 

банку», що зумовлює необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямі.  

Мета статті. Метою статті є розкриття сутності поняття «фінансова стратегія 

банку» та визначення її місця та ролі в забезпеченні ефективного функціонування та 

розвитку банку в умовах зростання конкуренції на ринку банківських послуг.  

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності категорії «фінансова 

стратегія банку» насамперед доцільно дослідити наявні підходи до розуміння сутності 

категорії «стратегія». Стратегії може бути як простими, так складними та спеціальними 

[11]. Для розуміння сутності природи стратегії необхідно застосувати різноплановий, 

діалектичний, багатокритеріальний та двоєдиний підхід, який враховує інтереси не 

тільки банку як інституту фінансово-кредитної системи, а й суспільства загалом. 

Найчастіше стратегію визначають як узагальнену модель довгострокових дій 

організації, що мають бути виконані для досягнення намічених стратегічних цілей за 

допомогою розподілу та координації ресурсів. Головним завданням будь-якої стратегії 

в тому, щоб перевести організацію з її нинішнього до майбутнього бажаного стану [7]. 

Наукові підходи до розкриття сутності категорії «стратегія» наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Наукові підходи до розкриття сутності категорії «стратегія» 

Ключове слово Конкретизація визначення 

План загальний план ведення цієї роботи, з огляду на ситуацію, що склалася на цьому етапі 

розвитку [11] 

комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації 

та досягнення цілей [10]  

програма, план, генеральний курс об’єкта управління з досягненням ним стратегічних 

цілей у будь якій діяльності [24]  

довгострокові, найбільш принципові, важні установки, плани, наміри уряду, 

адміністрації регіонів, керівництво підприємств щодо виробництва, прибутків та 

витрат, бюджетів і податків, капіталовкладень, цін, соціального захисту [17] 

Досягнення 

цілей 

це визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу 

дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей [25] 

довгостроковий, якісно виражений напрям розвитку організації, спрямований на 

зміцнення її праці, задоволення споживачів та досягнення цілей [2] 

основний, ведучий напрямок поетапного досягнення поставлених цілей [20] 

модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та 

розподілу ресурсів [6] 

внутрішні методи, розроблені для використання ринкових неефективних або 

задоволення певних цілей фірми 

загальний напрямок, на якому слід шукати шляхи досягнення цілей [3] 

Конкурентні 

переваги 

сукупність цілеспрямованих дій по створенню конкурентних переваг за допомогою 

характерних методів та прийомів, що відрізняються один від одного [8] 

мистецтво швидких перетворень, портфель ініціатив, спрямованих на зростання 

компанії та її вартості [14] 

серія рішень, дій та подій, які пов’язані масштабом, обліком та цілями діяльності 

економічних суб’єктів [18] 

набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності [1] 

На основі узагальнення наведених підходів можна зробити висновок, що стратегія є 

конкурентною перевагою банку і формується у вигляді комплексного плану або 

комплексу рішень та дій щодо забезпечення фінансового розвитку у довгостроковій 

перспективі, визначає джерела мобілізації та напрями розподілу наявних та майбутніх 

фінансових ресурсів для досягнення максимальної ефективності, прибутковості, 

конкурентоспроможності та підвищення ринкової вартості банківського бізнесу. 

Загалом стратегія банку визначає вектор його позитивного розвитку з метою 

задоволення економічних потреб суспільства, на підставі подолання інформаційної 

асиметрії ринку з урахуванням регулятивних норм і правил НБУ та рухомих сил 

конкурентного середовища.  

Стратегія банку, як і будь-якої іншої мультибізнесової організації, має кілька 

рівнів декомпонування, кожному з яких відповідає певний ранг стратегій, що 

перебуває в тісному взаємозв’язку й чіткому підпорядкуванні між собою. Як показав 

огляд економічної літератури, найчастіше виокремлюють таку ієрархію рівнів 

стратегій: корпоративна, ділова (конкурентна) функціональна, операційна [21; 22], 

характеристику яких подано в табл. 2.  

Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва провадять свою діяльність в 

умовах обмеженого обсягу фінансових ресурсів, що підвищує роль та значення 

фінансової стратегії, яка визначає ефективність банківської діяльності, 

конкурентоспроможність і фінансову стійкість банківської установи в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища. Фінансова стратегія належить до 

функціональних стратегій і має підпорядкований характер щодо корпоративної 

стратегії (загального плану керівництва) банку і має бути узгодженою із загальними 

стратегічними цілями та напрямами розвитку банку.  
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Таблиця 2 

Характеристика стратегій за рівнем ієрархії управління 

Вид стратегії за рівнем 

ієрархії управління 

Характеристика стратегії 

Корпоративна  Є загальним планом управління для диверсифікованого бізнесу, формує місію 

банку, яка є свого роду філософією його існування, єдиним напрямом розвитку 

банківської діяльності та моделлю його майбутнього (перспективного) стану, 

визначає організаційну структуру, ресурси і послідовність дій, необхідних для 

досягнення встановлених довгострокових цілей, забезпечує реалізацію 

синергетичного ефекту між перехресними векторами функціонування, 

визначає збиткові та стратегічно перспективні напрями діяльності 

Ділова (конкурентна) Забезпечує перехід від поточної до бажаної майбутньої конкурентної позиції 

протягом визначеного періоду, визначає конкурентні переваги окремих 

диверсифікованих напрямів банківського бізнесу та засоби їх реалізації. 

Бізнес-стратегії спрямовані на конкретні групи клієнтів, їх вимоги та способи 

задоволення їх потреб у банківських продуктах та послугах, формується для 

кожного підрозділу та напряму діяльності з урахування рівня конкуренції на 

ринку банківських послуг та його окремих сегментах 

Функціональна стратегія Формується для кожного ключового функціонального напряму всередині 

певної сфери діяльності (маркетингу, фінансів, управління персоналом, 

кредитування, залучення депозитних ресурсів, фінансово-економічної 

безпеки, інформаційно-технологічній), містить комплекс заходів, 

призначених для досягнення цілей певного функціонального підрозділу 

Операційна стратегія Призначена для окремих структурних одиниць та окремих відділів, 

передбачає розвиток усіх бізнес-процесів з метою досягнення конкурентної 

переваги, доповнюють і завершують загальний бізнес-план роботи банку 

Отже, фінансова стратегія здійснює суттєвий вплив на формування як корпоративної 

стратегії банку, так і ділових та інших функціональних стратегій (маркетингової; 

кадрової; стратегії забезпечення безпеки; технологічної; стратегії ризик-менеджменту), 

адже визначає методи та механізми формування і розподілу фінансових ресурсів, 

дозволяє вирішити фінансові та нефінансові проблеми функціонування та розвитку. Іноді 

може виникнути ситуація, коли цілі корпоративної стратегії не можуть бути реалізовані у 

зв’язку з фінансовими обмеженнями. У таких випадках фінансова стратегія вносить свої 

корективи в загальну стратегію розвитку компанії. Відповідно до цього І. Ніконова та 

Р. Шамгунов зазначають, що на вершині піраміди функціональних стратегій банку як 

складових його корпоративної стратегії має знаходитися саме фінансова стратегія [13]. 

Такої ж думки дотримується і І. Парасій-Вергуненко, який зауважує, що основними 

цільовими показниками банку є прибуток або, наприклад, рентабельність акціонерного 

капіталу (що є найважливішим для інвесторів). Це спонукає банки ставити на перший 

план саме фінансову стратегію з розумним поєднанням її з маркетинговою та 

операційною (виробничою) стратегією [16].  

За думкою І. Бланка [2], у роботах якого найбільш повно акумульовано та 

узагальнено питання формування фінансової стратегії, в основу її формування 

покладено фінансову ідеологію, яка характеризує систему основоположних принципів 

здійснення фінансової діяльності банківських установ, які визначаються його місією та 

фінансовим менталітетом засновників та менеджерів. І. Бланк пропонує таке 

визначення фінансової стратегії: це система взаємопов`язаних цілей та способів їх 

досягнення, що спрямовані на управління активами, пасивами, власними коштами 

банку з метою зростання дохідності та ринкової вартості при відповідному рівні 

ризиковості і ліквідності [11]. С. Єгоричева вважає, що під фінансовою стратегією 

банку необхідно розуміти ту частину його фінансової діяльності, що розрахована на 

строк понад один рік і завдання якої загалом зводяться до генерування позитивного 

фінансового результату [4]. Стратегія фінансування як вид діяльності «включає 
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визначення цілей використання фінансових ресурсів і капіталу, методів фінансування, 

часових характеристик, важелів і прийомів управління рухом фінансових ресурсів та 

капіталу, визначає “стратегічний набір” (як структуру специфічних фінансових 

стратегій), а також фінансове планування та розробку спеціальних планів» [30]. 

Фінансова стратегія визначає фінансову поведінку банку і спрямована на досягнення 

певного росту ринкової вартості банку, його акцій, зростання показників ROA, ROE 

при дотриманні нормативів Базельського комітету щодо достатності капіталу, ступеня 

ризику та ліквідності [13]. 

Узагальнення наведених підходів дозволяє зробити висновок, що фінансова 

стратегія – це насамперед процес стратегічного планування, який відбивається в ідеях, 

концепціях, завданнях, підходах. Особливістю фінансового стратегічного планування є 

те, що воно в умовах ринкової економіки є одночасно і вихідним, і завершальним 

пунктом загального процесу планування банківської фінансової діяльності.  

З урахуванням узагальнення літературних джерел і синтезу найбільш характерних 

особливостей стратегії банку вважаємо за можливе таке визначення поняття «фінансова 

стратегія банку»: це система основних довгострокових цілей та завдань у сфері 

акумулювання та ефективного розподілу фінансових ресурсів та капіталу для 

забезпечення прибутковості банківської діяльності, фінансової стійкості та ліквідності, 

максимізації ринкової вартості банківського бізнесу в умовах дестабілізуючого впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Таке визначення дозволяє сформувати 

довгострокові фінансові цілі банківської діяльності та задачі за бізнес-процесами банку, 

обґрунтувати систему показників для оцінювання ефективності стратегії, перевірки її 

на повноту, послідовність та актуальність, систематизувати фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища та виокремити найсуттєвіші фактори впливу на показники 

банківської діяльності, створити конкурентні переваги, необхідні для забезпечення 

стійкої конкурентної позиції на ринку.  

Інструментом реалізації фінансової стратегії банку виступають бюджети – плани 

майбутніх банківських операцій (за обсягами, тривалістю та структурою), виражених у 

кількісних показниках. Бюджети розробляються на рівні банку та деталізуються на 

рівні його структурних підрозділів. Ефективність реалізації бюджетів банку і, як 

наслідок, його фінансової стратегії визначається його фінансовою структурою (склад 

центрів фінансової відповідальності), згрупованих у бізнес – напрями й центри 

інфраструктури та рівнем корпоративної культури банку.  

Ефективність фінансової діяльності банку як інституту ринкової інфраструктури 

визначається ступенем задоволення потреб клієнтів, населення, підприємців у забезпеченні 

фінансовими послугами і досягається шляхом економічної взаємодії фінансових інститутів 

у ринковому середовищі; рухом банківського капіталу в специфічних умовах його 

функціонування; впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. У зв’язку з цим сучасна 

парадигма банківського менеджменту передбачає необхідність переорієнтації банківського 

бізнесу з цільових настанов, спрямованих на отримання короткострокових результатів у 

вигляді прибутку, рентабельності продажу, утримуваної частки ринку на досягнення 

довгострокових цілей: підвищення капіталізації та збільшення ринкової вартості на 

підставі надання клієнтам більшої цінності у вигляді банківських продуктів та послуг, 

покращення якості банківських активів, забезпечення довгострокової рентабельності 

активів та капіталу. Зростання цих показників буде свідчити про підвищення 

конкурентоспроможності, надійності та фінансової стійкості банку.  

Висновки і пропозиції. Проведене дослідження свідчить, що фінансова стратегія 

банку визначає вектор фінансового розвитку в умовах зростання конкуренції на ринку 

банківських послуг та посилення макроекономічної нестабільності, має враховувати 

регулятивні норми і правила НБУ. Фінансова стратегія банку належить до 
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функціональних стратегій підпорядкована його корпоративній стратегії, водночас 

здійснює суттєвий вплив на формування корпоративної, ділової та інших 

функціональних стратегій банку, адже визначає цілі, методи, інструменти та механізми 

формування і розподілу фінансових ресурсів, необхідних для їх реалізації та формування 

конкурентних переваг на ринку банківських послуг. Завдяки фінансовій стратегії 

визначаються перспективи розвитку, розроблюються концептуальні основи для 

ухвалення кардинальних рішень відносно майбутніх ринків, банківських продуктів, 

організаційної структури, та профілю ризику банку. Показники фінансового стану банку 

багато в чому визначають його конкурентоспроможність і, як наслідок, стійкий розвиток 

загалом. І навпаки, неефективна фінансова діяльність веде до погіршення фінансових 

показників банківської діяльності, зниження рівня його конкурентоспроможності і навіть 

до банкрутства. Формуючи фінансову стратегію зростання вітчизняні банки мають 

відійти від спекулятивної моделі розвитку, заснованої на надвисокій прибутковості та 

спекулятивних інструментах іноземних інвесторів. Суттєвим аспектом визначення 

конкурентних можливостей банку є усвідомлення відмінностей у стратегічних 

орієнтирах його фінансового розвитку, які визначають вибір моделі формування та 

розподілу фінансових ресурсів. Для формування актуальної та реалістичної фінансової 

стратегії банку передусім необхідно оцінити поточні результати банківської діяльності, 

що може бути забезпечено на підставі використання технології збалансованої системи 

показників (BSC). 
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