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Анотація. Сучасні умови функціонування українських банків характеризуються непередбачуваністю, нестабільністю та 
високим рівнем динамічності. Мінливість зовнішнього середовища у сукупності із суспільно-політичними перетвореннями 
в державі та перманентними світовими фінансовими кризами створює передумови виникнення значної кількості загроз та 
небезпек для існування та ефективного функціонування вітчизняних банків. Задля збереження прибутковості, ліквідності та 
досягнення конкурентних переваг важливим є формування ефективної фінансової стратегії комерційного банку. Метою ро-
боти є з'ясування сутності та класифікації фінансових стратегій у банку. На основі детального вивчення трактувань вченими 
та практиками понять «стратегія» та «фінансова стратегія комерційного банку» запропоновано їх власні визначення.
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Вступ та постановка проблеми. Сучасні умови 
функціонування українських банків характеризуються 
непередбачуваністю, нестабільністю та високим рівнем 
динамічності. Мінливість зовнішнього середовища у 
сукупності із суспільно-політичними перетвореннями в 
державі та перманентними світовими фінансовими кри-
зами створює передумови виникнення значної кількості 
загроз та небезпек для існування та ефективного функці-
онування вітчизняних банків. Задля збереження прибут-
ковості, ліквідності та досягнення конкурентних переваг 
важливим є формування ефективної фінансової стратегії 
комерційного банку. Зважаючи на необхідність дослід-
ження формування фінансової стратегії комерційного 
банку, видається доцільним розглянути та систематизу-
вати підходи до поняття «стратегія» та «фінансова страте-
гія комерційного банку».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегії 
організацій були предметом дослідженням багатьох учених, 
серед яких особливої уваги заслуговують І. Ансофф [1], 
М. Портер [25], А.А. Томпсон і Дж. Стрікленд [29] та ін.

Питання банківської фінансової стратегії розкривали 
у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: 
І.О. Бланк, Є. Брігхем, Н.М. Давиденко, В.М. Кочетков, 
Л.Н. Павлова, І.В. Сало, О.С. Стоянова, З.Е. Шершньова [4] 
та інші, однак у їхніх дослідженнях як у методичному так 
і теоретичному плані не сформовано цілісного уявлення 
щодо сутності фінансової стратегії та її класифікації. 

Метою роботи є з'ясування сутності та класифікації 
фінансових стратегій у банку. Для досягнення поставленої 
мети слід вивчити та узагальнити трактування науковцями 
та практиками поняття «стратегія» та «фінансова стратегія 
комерційного банку» та сформулювати власне їх визначення.

Результати дослідження. Незважаючи на ґрунтовні 
дослідження в цій сфері, сучасне розуміння поняття «стра-
тегії» доволі неоднорідне й багатозначне. Одні вчені під 
стратегією розуміють довгостроковий, якісно визначений 
напрям розвитку організації, спрямований на зміцнення 
її позицій, задоволення споживачів та досягнення постав-
лених цілей; другі – узагальнену модель дій, необхідних 
для досягнення поставлених цілей шляхом координації та 
розподілу ресурсів компанії, треті – комплексний план, 
сформований для здійснення місії організації та досяг-
нення її цілей; четверті – спосіб реакції на зовнішні мож-
ливості і загрози, внутрішні сильні і слабкі сторони. Різне 
трактування одного поняття свідчить, з одного боку, про 
актуальність та нагальність дослідження даного поняття, 
а з іншого – приводить до теоретичної невизначеності та 
необґрунтованості практичних рекомендацій.

Аналіз зарубіжних джерел показав, що дослідження 
та розвиток стратегічного планування та стратегічного 
управління розпочалися в 50-х роках ХХ ст. Як зазначає 
І Ансофф у праці [1], в американській науковій літературі 
прийнято розділяти старий та новий підходи до визна-
чення стратегії. Старий підхід базується на концепції 
стратегічного планування, тобто розглядає стратегію як 
план, а процес її формування – як довгострокове плану-
вання. Так, Б. Куїнн розглядає стратегію як «план, що інте-
грує основні організаційні цілі, політику та дії, які можна 
об’єднувати в єдине ціле» [2]. М. Мескон, М. Альберт та 
Ф. Хедоури зазначають, що стратегія – це комплексний 
план, сформований для здійснення місії організації та 
досягнення її цілей [23]. На думку У. Глюка, стратегія – це 
єдиний організаційний план, який надає змогу сподіва-
тися на досягнення визначених у процесі управління дов-
гострокових цілей [39]. А. Чендлер, в свою чергу, розгля-
дає стратегію як встановлення основних довгострокових 
цілей та намірів підприємства, прийняття курсу дій і роз-

поділ ресурсів, необхідних для виконання поставлених 
цілей. Водночас основним процесом у виборі та розро-
бленні стратегії він називав раціональне планування [38].

Новий підхід до розуміння поняття «стратегія» харак-
теризується широким тлумаченням даного поняття. До 
представників цього підходу можна віднести І. Ансоффа 
[1], П. Друкера [12], Г. Мінцберга [22], М. Портера [25].

Стратегія як набір правил для прийняття рішень, 
якими організація керується у своїй діяльності розгля-
дається у праці І. Асоффа [1]. Автор виокремлює чотири 
групи таких правил: 

– правила, що використовуються при оцінці результа-
тів діяльності фірми; 

– правила, за якими складаються відносини фірми з її 
зовнішнім оточенням; 

– правила, за якими встановлюються відносини та 
процедури всередині організації; 

– правила, за якими фірма здійснює свою щоденну 
діяльність [1].

Розгорнуте бачення поняття «стратегія» сформулю-
вав Г. Мінцберг, який стратегію розглядає не як просте 
уявлення про поведінку з конкурентами, а як інструмент 
колективного сприйняття і дії в організації. Автор виокре-
мив в стратегії п’ять окремих визначень – стратегія як 
план, стратегія як прийом, стратегія як патерн (принцип 
поведінки, стійка схема дій), стратегія як позиція, страте-
гія як перспектива [22]. 

Широке розуміння стратегії притаманне і М. Портеру, 
який розглядає стратегію як «створення унікальної вигід-
ної позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. 
Якби була тільки одна,ідеальна позиція, не було б нія-
кої потреби в стратегії. Завдання всіх компаній у цьому 
випадку вважалися б цілком очевидними – кожна з них 
прагнула б першою знайти цю позицію й зайняти її. Проте 
суть стратегічного позиціонування полягає у виборі видів 
діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів [25].

У працях [1; 16] зазначається, що поняття «стратегії» в 
економічній літературі трактують як: 

1) мету управління (ідеальну модель підприємства, 
в якій реалізується бачення його керівників, власників); 
позицію на ринках (передусім конкурентну участь на 
ринках, захоплення нових ринків); зразок (джерело праг-
нення підприємства наблизитися до еталона); 

2) запланований майбутній результат, напрям роз-
витку, перспективне уявлення про майбутній стан підпри-
ємства, маневр у конкурентній боротьбі; 

3) визначення основних довгострокових цілей і 
завдань, ухвалення курсу дій, розподілу ресурсів, необ-
хідних для виконання поставлених завдань; 

4) загальний всебічний план досягнення цілей; 
5) довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб 

досягнення цілей; 
6) комплекс прийнятих рішень стосовно розміщення 

ресурсів і досягнення довгострокових конкурентних 
переваг на цільових ринках; 

7) узагальнену програму діяльності, спрямовану на 
досягнення підприємством мети завдяки ефективному 
розподілу, координації та використанню ресурсів [1].

Розглянемо наявні теоретичні підходи до розуміння 
сутності поняття «стратегія» (див. табл. 1).

Узагальнюючи наукові погляди і думки вітчизняних 
та зарубіжних вчених на дослідження різних підходів 
змісту стратегії, можна зробити висновок, що всі з наве-
дених вище визначень є цілком справедливим і в тій чи 
іншій мірі розкривають сутність поняття. Проте вказані 
визначення відображають лише одну із сторін поняття і 
не дають комплексного його розуміння. Розглянуті нами 
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літературні джерела, дозволяють систематизувати визна-
чення поняття «стратегія» в такі групи: розгляд стратегії 
як плану, моделі або програми дій; розуміння стратегії 
як сукупності певних правил та прийомів; трактування 
стратегії як певних цілей та завдань; бачення стратегії як 

позиції на ринку та досягнення конкурентних переваг. На 
нашу думку, стратегія – це комплексний план дій, спря-
мований на досягнення встановлених цілей з одночасним 
досягненням конкурентних переваг та збереження ціліс-
ності підприємства. 

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «стратегія»

Автор Сутність підходу Джерело
1 2 3

Розгляд «стратегії» як плану, моделі чи програми дій

Л. Барроу Стратегія – це узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей 
шляхом координації та розподілу ресурсів компанії [2]

Б. Берман, 
Дж. Еванс

Стратегія – це комплексний план, сформований для здійснення місії організації та 
досягнення її цілей [3]

Х. Віссема Стратегія – програма, генеральний курс суб’єкта управління для досягнення ним 
стратегічних цілей у будь-якій галузі діяльності [6]

Б. Карлеф Стратегія – узагальнена модель дій, необхідних для координації та розподілу ресурсів 
компанії [15]

Дж.Б. Куїнн Стратегія – це план, що інтегрує основні організаційні цілі, політику та дії, які можна 
об’єднувати в єдине ціле [22]

Г. Мінцберг

Стратегія як план;
Стратегія як прийом;
Стратегія як паттерн (принцип поведінки, стійка схема дій); 
Стратегія як позиція;
Стратегія як перспектива

[22]

А. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі

Стратегія – детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити 
здійснення місії організації та досягнення її цілей [23]

Г. Гольдштейн Стратегія – система дій і управлінських підходів, що використовуються для досягнення 
організаційних завдань і цілей діяльності організації [9]

А.А. Томпсон, 
А.Дж. Стрікленд

Стратегія – це план управління фірмою, спрямований на зміцнення її позицій, задоволення 
споживачів і досягнення цілей [29]

Т.А. Примак

Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для 
підприємства проблеми, його місію, головніша та розподіл ресурсів для їх досягнення. 
Стратегія формує цілі та основні шляхи їх досягнення таким чином, що підприємство має 
загальний (такий, що об'єднує всі підрозділи) напрямок роботи

[26]

Дж.Е. Ханк Стратегія – це обережне дослідження плану дій, яке розвиває конкурентну перевагу в бізнесі 
і примножує її [30]

Розгляд «стратегії» як сукупності певних правил та прийомів

О.П. Градов
Стратегія – це динамічна система взаємопов’язаних правил і прийомів, за допомогою яких 
забезпечується ефективне формування та підтримка упродовж тривалої перспективи конкурентних 
переваг фірми на внутрішніх і зовнішніх ринках індивідуальних та суспільних благ

[10]

І. Ансофф Стратегія – набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності [1]
Розгляд «стратегії» як сукупності певних цілей та завдань

І.В. Смолін Стратегія – визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, прийняття 
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей [27]

Ю. Каракай
Стратегія – комплекс цілей, принципів, що дозволяють розподілити необхідні ресурси на 
певний період часу, що являє собою горизонт планування, визначення цілей і принципів 
інноваційного товару

[11]

І. Ансофф, 
Д. Стейнер

Стратегія як спосіб установлення цілей для корпоративного, ділового і функціонального 
рівнів [1]

А. Чандлер Стратегія є визначенням основних довгострокових цілей підприємства та адаптацією курсів 
дій і розміщенням ресурсів, необхідних для досягнення цілей [38]

Розгляд «стратегії» як певної позиції на ринку та створення конкурентних переваг

М. Портер Стратегія – створення унікальної й вигідної позиції, що передбачає певний набір видів 
діяльності [25]

Ж. Шандезон Сутність стратегії полягає у створенні майбутньої конкурентної переваги швидше, ніж ваші 
конкуренти скопіюють те, що ви використовуєте сьогодні [32]

З. Шершньова

Стратегія – це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, якої дотримується 
підприємство, своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи 
ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів, а також 
проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища

[34]
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Як випливає з вище сказаного, основні напрями 
дослідження «стратегії» сформовані у другій половині 
ХХ ст. і стосуються підприємств та їхніх позицій на 
ринку. Сучасні умови господарювання висувають потребу 
в розробці стратегій не лише у сфері виробництва та 
реалізації товарів, а й у фінансовій сфері. Актуальність 
формування фінансової стратегії комерційного банку на 
сучасному етапі обумовлена, в першу чергу, мінливістю 
фінансових умов функціонування банку, що створюють 
загрози та обмеження для ведення банківської діяльності. 
Наявність обмежень, ризиків, загроз є критичними чин-
никами у веденні банківської діяльності як на сучасному 
етапі, так і в перспективі. Наявність вказаних факторів 
визначає вибір цілей, завдань і управлінських рішень у 
довгостроковій перспективі. Тому на сучасному етапі 
актуальною стає розробка та реалізація фінансової стра-
тегії і, зокрема, фінансової стратегії комерційних банків. 

У сучасній наукові літературі немає єдиного підходу до 
розуміння поняття «фінансова стратегія банку». Визначення 
сутності поняття «фінансова стратегія банку», що найчастіше 
зустрічаються у роботах науковців, наведено в таблиці 2.

Виходячи з цього, під фінансовою стратегією банку 
пропонуємо вважати комплексний план дій, спрямова-
ний на досягнення встановлених довгострокових цілей за 
умови найефективнішого розподілу фінансових ресурсів, 
мінімізації ризиків, досягнення стійкості та збереження 
цілісності банку.

Окрім уточнення сутності поняття «фінансова 
стратегія банку» потребує більш детального розгляду 
питання класифікації фінансових стратегій. Так, зокрема, 
А.М. Ковальова за рівнями (ієрархією) цілей виділяє три 
види фінансових стратегій:

1. Генеральна фінансова стратегія, що регламен-
тує фінансову діяльність банку, його базові напрями та 
питання. У межах цієї стратегії вирішуються завдання 
формування фінансових ресурсів по виконавцях і напря-
мах роботи, визначаються взаємовідносини з бюджетами 
всіх рівнів, а також напрями формування та використання 
фінансових ресурсів. Як правило, таку стратегію розро-
бляють не менше одного року.

2. Оперативна фінансова стратегія призначена для 
поточного управління фінансовими ресурсами. Вона роз-
робляється в межах генеральної фінансової стратегії та 
деталізує її на конкретному проміжку часу (місяць, квар-
тал, півріччя). Оперативна фінансова стратегія охоплює 
такі напрями, як доходи та виплати за цінними паперами, 
розрахунки з постачальниками та покупцями.

3. Фінансова стратегія досягнення окремих стратегіч-
них завдань полягає у виконанні конкретних фінансових 
операцій, спрямованих на реалізацію більш глобальних 
цілей підприємства [33, c. 211–219].

А.В. Комарова, В.Р. Веснін та Т.Н. Данилова кла-
сифікували фінансові стратегії комерційного банку за 
ступенем ризику. Проте вчені виокремлюють різні види 
стратегій. Так, на думку А.В. Комарова [19], існує агре-
сивна та обережна фінансова стратегія. За цією ж ознакою 
В.Р. Веснін виокремлює наступальну, захисну та насту-
пально-захисну стратегію [5]. В свою чергу Т.Н. Данилова 
виокремлює чотири види стратегій: агресивну, помірно 
агресивну, консервативну та розвинуту [35, c. 146–153].

Незважаючи на ключову роль фінансової діяльності у 
функціонуванні банківських установ, не можна відмеж-
овувати фінансову стратегію від інших функціональних 
стратегій. Якщо фінансова стратегія сприяє формуванню, 

Таблиця 2
Наукові підходи до визначення поняття «фінансова стратегія»

Автор Сутність підходу Джерело

Подольська О.С., 
Місько Г.А.

Фінансова стратегія – це генеральний план дій по забезпеченню банку в досягнені його 
прибутку. Фінансова стратегія банку передбачає визначення відносин із зовнішнім 
середовищем – фінансовими, страховими, кредитними організаціями, акціонерами, 
фінансовим ринком взагалі

[24]

Єгоричева С.
Під фінансовою стратегією банку розуміють ту частину його фінансової діяльності, що 
розрахована на строк більше одного року і завдання якої загалом зводяться до генерування 
позитивного фінансового результату 

[13]

Зубок М.І.

Стратегія фінансування вид діяльності, що включає визначення цілей використання 
фінансових ресурсів і капіталу, методів фінансування, часових характеристик, важелів і 
прийомів управління рухом фінансових ресурсів та капіталу, визначення «стратегічного 
набору» (як структури специфічних фінансових стратегій), а також фінансове планування та 
розробку спеціальних планів» 

[14]

Хитрін О.І.

Розкриває фінансову стратегію через призму співвідношення фінансових можливості та 
цілей зазначаючи, що «фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних 
можливостей умовам ринку; передбачає визначення довгострокових цілей фінансової 
діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення і розробляється, враховуючи 
ризик неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи …» 

[31]

Коцюба І.І.
Фінансова стратегія банку – складна багатофакторна орієнтована модель дій і заходів, 
необхідних для досягнення поставлених перспективних цілей у загальній концепції 
розвитку в області формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу

[21]

Волошко І.В.

Під фінансовою стратегією банку на практиці найчастіше розуміється частина фінансової 
діяльності, зорієнтована на строк понад одного року, основне завдання якої полягає у 
генеруванні позитивного фінансового гепу, тобто позитивної різниці між чуттєвими до 
зміни відсотка активами та пасивами.

[7]

Бланк І.А.
Фінансова стратегія підприємства – система довгострокових цілей фінансової діяльності 
підприємства, визначених його фінансової ідеологією, і найефективніших шляхів їх 
досягнення

[4]

Ковальов В.Г. Фінансова стратегія – вибір і обґрунтування політики залучення та ефективного розміщення 
фінансових ресурсів [17]
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а основне, реалізації інших стратегій, то можна говорити 
про реалізацію генеральної стратегії банку. Так, зокрема, 
поєднання маркетингової та фінансової стратегій комер-
ційного банку проявляється у його діяльності на ринку 
банківських послуг, конкурентоспроможності, насиче-
ності ринку банківськими продуктами та послугами і 
т.д. і впливає на загальний фінансовий стан установи. За 
цією ознакою виокремлюють такі типи фінансових стра-
тегій: фінансова стратегія стабілізації; фінансова страте-
гія зростання; фінансова стратегія виживання; фінансова 
стратегія ліквідації; комбінована фінансова стратегія 
[38, c. 362–369].

Фінансова стратегія стабілізації досліджувалася 
О.П. Коробейніковим [20]. Зміст цієї стратегії полягає у здат-
ності банку адаптуватися до зміни умов зовнішнього середо-
вища, виявлення та усунення загроз, зниження ризиків і, як 
наслідок, підвищення рівня ефективності діяльності. 

Оскільки виникнення фінансових негараздів у банку 
може бути викликане різними причинами, то і усувати їх 
необхідно з використанням різних способів. З огляду на це, і 
тут ми погоджуємось із думкою С.М. Козьменко [18], можна 
виокремити три підходи до реалізації стратегії стабілізації:

1. Економія та найбільш ощадливе використання всіх 
видів ресурсів з метою швидкої стабілізації системи гос-
подарювання банку [18]. Застосовувати стратегію економії 
доцільно тоді, коли спостерігається раптовий спад обсягу 
продажу продуктів та послуг банку і загальної величини 
прибутку. Стратегія економії може охоплювати три фази:

– ревізія витрат – скорочення чисельності персоналу і 
витрат на його утримання; зменшення накладних витрат; 
здешевлення маркетингових досліджень, науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських робіт тощо.

 – консолідація – фаза економії витрат зв'язана з обґрун-
туванням часу і швидкості пожвавлення економічної 
діяльності та розробкою програми підвищення прибутко-
вості банку. На цьому етапі банк намагається раціоналізу-
вати систему управління та мінімізувати адміністративні 
витрати, розширення дослідно-конструкторських робіт.

– пожвавлення – фаза стратегії банку, яка може пере-
дувати переходу до наступальної стратегії діяльності. Це 
має супроводжуватись завершенням принципових пере-
групувань у системі формування і використання ресур-
сів, активізацією маркетингової та фінансової діяльності 
[18, c. 496–504].

2. Позитивне зрушення у внутрішньому менеджменті 
та стимулюванні продажу продуктів та послуг банку з пев-
ною надією на швидке пожвавлення банківської діяльності;

3. Обґрунтована стабілізація економічної ситуації, за 
якої стають необхідними довгострокові науково-технічні 
і соціально-економічні програми для досягнення міцної 
ринкової позиції банку [18, c. 463–478].

Фінансова стратегія стабілізації спрямована на опти-
мізацію циклів залучення та вкладення фінансових ресур-
сів з метою недопущення виникнення їх нестачі. Засто-
совувати дану стратегію доцільно для урівноваження 
фінансової діяльності та підготовки до запровадження 
фінансової стратегії зростання. 

Фінансова стратегія зростання розглядається Коро-
бейніковим О.П. [20], Головіновим М.І. [8]. Метою цієї 
стратегії є збільшення вартості капіталу, частки ринку, 
розширення меж фінансової діяльності та, як наслідок, 
досягнення позитивної динаміки розвитку. Фінансова 
стратегія зростання спрямована на отримання позитив-
ного ефекту шляхом розширення ділової активності 
банку за умов незмінності умов зовнішнього середовища. 
Залежно від специфічних умов середовища можливе вико-
ристання таких видів фінансових стратегій зростання:

– інтегроване зростання забезпечує фінансову під-
тримку інтеграції банку, що пов’язане з придбанням 
інших організацій;

– інтенсивне зростання забезпечує фінансову підтримку 
агресивного захоплення ринку, розширення його меж за 
допомогою використання нових видів продуктів та послуг;

– обмежене зростання – стратегія, яка є аналогічною 
стратегії інтенсивного зростання, проте реалізація планів 
відбувається повільніше;

– диверсифіковане зростання забезпечує збільшення 
видів фінансової діяльності, а також необхідне фінансування 
розширення меж збутової діяльності банку [32, c. 225].

Фінансову стратегію виживання у своїх працях опису-
вав Віссема Х. [6]. Метою цієї стратегії є виведення банку 
з кризи та перехід до стратегії стабілізації. Суть стратегії 
виживання полягає в застосуванні швидких скоординова-
них дій, які базуються на максимально точних розрахун-
ках. Можливе використання таких видів фінансової стра-
тегії виживання:

– стратегія скорочення − полягає у відмові від частини 
видів діяльності з метою отримання кращих фінансових 
результатів на найбільш пріоритетних напрямах;

– стратегія реструктуризації – полягає у приведенні 
структури фінансово-господарської діяльності банку у від-
повідність до умов зовнішнього середовища [28, c. 296–307].

Фінансова стратегія ліквідації полягає в забезпеченні 
максимально ефективного процесу ліквідації всього банку, 
повного забезпечення фінансових інтересів акціонерів і 
кредиторів, а також забезпечення мінімізації збитків. 

Комбінована фінансова стратегія забезпечує реалі-
зацію цілей і завдань діяльності банку, що знаходяться 
одночасно у площині кількох вище зазначених стратегій.

Описані стратегії можуть застосовуватися як у банків-
ських установах, так і на підприємствах. Проте специфіка 
банківської діяльності вимагає виокремлення фінансових 
стратегій виключно банків. У праці [37] З. Бендер розгля-
дає такі види фінансових стратегій банку: 

– стратегію управління пасивами та активами банку. 
Стратегія управління пасивами та активами банку спря-
мована на управління їх складом та структурою, а також 
управління гепом – розривом або незбалансованістю 
активами і пасивами банку; 

– стратегію управління власними коштами банку. При 
реалізації цієї стратегії здійснюється управління статут-
ним капіталом банку, його резервними та страховими 
фондами, нерозподіленим прибутком;

– стратегію управління ризиками, яка полягає в ана-
лізі усіх можливих ризиків, оцінці їх впливу на банківську 
активність, виборі методу управління цими ризиками та 
прогнозуванні ефекту від цього управління. 

Як бачимо фінансова стратегія комерційного банку охо-
плює (пронизує) різні сфери діяльності фінансової установи.

Висновки. Фінансову стратегію можна визначити як уза-
гальнюючу модель та інструменти дій, необхідних для досяг-
нення стратегічних цілей, поставлених банком. Основна мета 
фінансової стратегії банку – забезпечення для установи най-
більш оптимального на конкретний момент часу відношення 
між рівнем ліквідності; плановим рівнем рентабельності, 
який встановлюється власниками; рівнем надійності, при-
йнятним для більшості клієнтів. Проаналізована класифікація 
банківських фінансових стратегій дозволяє врахувати особли-
вості банківської діяльності та конкретизувати взаємозв'язок 
результатів операцій банку та його фінансової стратегії. 
Питання класифікації банківських стратегій потребує більш 
детального дослідження, оскільки практичні аспекти вибору, 
формування та визначення характерних рис банківських стра-
тегій залежить від повноти та правильності їх класифікації.
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. Современные условия функционирования украинских банков характеризуются непредсказуемостью, не-

стабильностью и высоким уровнем динамичности. Переменчивость внешней среды в совокупности с общественно-по-
литическими превращениями в государстве и перманентными мировыми финансовыми кризисами создает предпосылки 
возникновения значительного количества угроз и опасностей для существования и эффективного функционирования от-
ечественных банков. Для сохранения прибыльности, ликвидности и достижения конкурентных преимуществ важным 
является формирование эффективной финансовой стратегии коммерческого банка. Целью работы является выяснение 
сущности и классификации финансовых стратегий банка. На основе детального изучения трактовок учеными и практика-
ми понятий «стратегия» и «финансовая стратегия коммерческого банка» предложены их собственные определения. 

Ключевые слова: стратегия банка, финансовая стратегия банка, генеральная финансовая стратегия, оперативная 
финансовая стратегия, финансовая стратегия стабилизации, финансовая стратегия роста.
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ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL STRATEGIES OF BANKING INSTITUTIONS
Summary. Modern conditions of Ukrainian banks functioning are characterized by unpredictability, instability and high 

level of dynamism. Changeability of external environment, combined with socio-political transformations in the state and 
permanent global financial crises, create the preconditions for emergence of a significant number of threats and dangers for 
existence and effective functioning of national banks. In order to maintain profitability, liquidity and achieve competitive ad-
vantages, it is important to form an effective financial strategy for commercial bank. The purpose of this work is to clarify the 
nature and classification of financial strategies in bank. Based on a detailed study of the concepts of "strategy" and "financial 
strategy of a commercial bank", their definitions have been proposed. In our opinion, the strategy is a comprehensive action 
plan aimed at achieving the set goals, simultaneously achieving competitive advantages and preserving the integrity of enter-
prise. Financial strategy can be defined as a general model and the tools necessary to achieve the strategic goals set by the bank.  
The main purpose of bank financial strategy is to provide the most optimal level of liquidity at a particular time point; the planned 
level of profitability, which is set by owners; and the level of reliability that is acceptable for most customers of the institution.  
The analyzed classification of banking financial strategies allows to take into account peculiarities of banking activity and to 
specify the interconnection between the results of banking operations and its financial strategy. The problem of banking strate-
gies classification requires a more detailed research, since the practical aspects of choosing, shaping and identifying the charac-
teristics of banking strategies depend on the completeness and accuracy of their classification.

Key words: bank strategy, bank financial strategy, general financial strategy, operative financial strategy, financial stabiliza-
tion strategy, financial growth strategy.




