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Статтю присвячено питанню впрова-
дження практики стратегічного управління 
в діяльності суб’єктів фінансового сектора. 
Визначено складові стратегічного управ-
ління для забезпечення результативності 
формування і використання фінансових 
ресурсів. Розроблено модель фінансових 
рішень для підвищення результативності 
управління суб’єктом фінансового сектора 
на основі матричних інструментів.
Ключові слова: національна економіка, 
фінансовий сектор, стратегічне управ-
ління, матричні методи, стадії життєвого 
циклу, сегменти ринку.

Статья посвящена вопросу внедрения 
практики стратегического управления 
в деятельность субъектов финансового 
сектора. Определены составляющие 
стратегического управления для обеспе-
чения результативности формирования и 
использования финансовых ресурсов. Раз-

работана модель финансовых решений для 
повышения результативности управления 
субъектом финансового сектора на основе 
матричных инструментов.
Ключевые слова: национальная эконо-
мика, финансовый сектор, стратегическое 
управление, матричные методы, стадии 
жизненного цикла, сегменты рынка.

The article is sanctified to the question of intro-
duction the practice of strategic management 
in financial sector subjects activity. The con-
stituents of strategic management are certain 
for providing of effectiveness of forming and 
use of financial resources. The model of finan-
cial decisions is worked out for the increase 
of management effectiveness by the financial 
sector subject on the basis of matrix instru-
ments.
Key words: national economy, financial sector, 
strategic management, matrix methods, stages 
of life cycle, market segments.

Постановка проблеми. В умовах швидко-
змінної вітчизняної економічної ситуації, жор-
сткої конкурентної боротьби суб’єкти фінансового 
сектору мають не тільки концентрувати увагу на 
стані справ свого внутрішнього середовища, а 

також розробляти довгострокову стратегію фінан-
сового управління, яка давала б їм можливість 
адаптуватися до змін, що відбуваються в їх ото-
ченні. Особливого значення набувають питання 
удосконалення системи стратегічного плану-
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вання у діяльності вітчизняних суб’єктів фінансо-
вого сектора. Управління суб’єктом фінансового 
сектору припускає ефективне формування та 
використання фінансових ресурсів у відповід-
них сферах діяльності. При цьому актуальними 
є питання управління фінансовими ресурсами у 
межах досягнення стратегічних орієнтирів діяль-
ності окремих суб’єктів фінансового сектору – роз-
ширення охоплення ринкового поля діяльності, 
забезпечення збалансованості портфеля фінан-
сових послуг, підвищення якості фінансових про-
дуктів, які пропонуються на ринку. Тому стратегічні 
фінансові рішення суб’єктів фінансового сектору 
слід формувати з позиції комплексного взаємовп-
ливу зовнішнього ринкового і внутрішнього органі-
заційного середовища кожного з таких суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі аспекти стратегічного управління 
суб’єктами фінансового сектору досліджувались 
відомими науковцями, серед яких були: І. Ансофф, 
Б. Бенсуссан, Б. Віт, Л. Гевліч, Дж. Кенні, М. Ковені, 
Р. Майєр, К. Меллах, В. Пастухова, М. Роберт, 
Дж. Салонел, А. Стрікленд, А. Томпсон, А. Тридід, 
К. Фляйшнер, Дж. Фрінас, А. Шепард тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є окреслення та надання перспективності прак-
тичному використанню стратегічного управління 
в системі діяльності вітчизняних суб’єктів фінан-
сового сектора в межах національної економіки 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансові потоки суб’єктів фінансового сектору, які 
визначаються, як вхідні та вихідні, взаємообумов-
лені стадіями життєвого циклу ринкових продуктів 
цих суб’єктів (табл. 1). 

При цьому послідовна зміна стадій впрова-
дження, зростання, зрілості і спаду визначає кон-
курентне положення суб’єкта фінансового сектору 
на ринку.

Стратегічне положення суб’єкта фінансового 
сектору можна визначити за допомогою SPACE-
матриці, оперуючи при цьому двома внутрішніми 
і зовнішніми критеріями. До внутрішніх критеріїв 
можна віднести рівень результативності управ-
ління фінансовими ресурсами суб’єкта фінан-
сового сектору (підсумковий індекс результату) і 
конкурентну перевагу його портфеля фінансових 
послуг, до зовнішніх критеріїв – рівень розвитку 
фінансової сфери і стабільність економічних умов 
у країні.

Рівень результативності управління фінансо-
вими ресурсами суб’єкта фінансового сектору є 
оцінкою ступеня досягнення стратегічної мети і 
тактичних завдань формування і використання 
фінансових ресурсів за показниками суспільно 
значимих, кінцевих і безпосередніх результатів [3]. 
Оцінка результативності формується шляхом спів-
відношення стратегічної мети і тактичних завдань 
управління фінансовими ресурсами у межах 
фінансових операцій досліджуваного суб’єкта 
фінансового сектору і отриманих ним результатів.

Рівень результативності управління фінансо-
вими ресурсами суб’єкта фінансового сектору 
визначається поетапно. На першому етапі визна-
чаються основні види фінансових продуктів. На 
другому етапі відбувається постановка страте-
гічної мети і тактичних завдань формування та 
використання фінансових ресурсів. На третьому 
етапі формується перелік фінансових операцій 
суб’єкта фінансового сектору в межах окресленої 

Таблиця 1
Основні фінансові потоки суб’єктів фінансового сектору [1, 2]

Суб’єкти Стадії життєвого циклу продуктів
Впровадження Зростання Зрілість Спад

Вхідні потоки

Вкладення в 
статутний капітал; 
Незначний обсяг 
початкових внесків 
при укладенні угод 

Початкові внески;
Доходи за інвестиціями; 
Доходи за результатами 
перерозподілу ризиків;
Доходи за фінансовими 
операціями

Фінансові внески;
Доходи за інвестиціями; 
Доходи за результатами 
перерозподілу ризиків;
Доходи за фінансовими 
операціями

Фінансові внески;
Доходи за інвестиці-
ями; 
Доходи за фінансо-
вими операціями

Вихідні потоки

Високі витрати на 
рекламу; Фінансу-
вання агентської 
мережі;
Витрати на під-
готовку договорів; 
Оплата праці пра-
цівників суб’єкта 
фінансового 
сектору; Відраху-
вання до спецфон-
дів фінансових 
ресурсів

Фінансування збитку; 
Винагорода фінансових 
посередників; Витрати 
на ведення (реалізацію) 
договорів; Витрати по 
перерозподілу ризиків; 
Оплата праці працівни-
ків суб’єкта фінансового 
сектору; Інвестиційні 
вкладення; Відраху-
вання до спецфондів 
фінансових ресурсів

Високі витрати на марке-
тинг;
Фінансування збитку;
Винагорода фінансових 
посередників; Витрати на 
ведення (реалізацію) дого-
ворів; Витрати по перероз-
поділу ризиків; 
Оплата праці працівни-
ків суб’єкта фінансового 
сектору; Інвестиційні 
вкладення; Відрахування 
до спецфондів фінансових 
ресурсів

Високі витрати на 
підтримку збуту; 
Фінансування збитку; 
Винагорода фінан-
сових посередників; 
Витрати на ведення 
(реалізацію) дого-
ворів; Оплата праці 
працівників суб’єкта 
фінансового сектору; 
Відрахування до 
спецфондів фінансо-
вих ресурсів
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мети і завдань. Четвертий етап характеризується 
формуванням системи показників по відповідних 
фінансових операціях та їх значень. На п’ятому 
етапі визначається характер ефекту показників: 
прямий або зворотний. На шостому етапі визнача-
ються відхилення значень показників для прямого 
ефекту та/або для зворотного ефекту. На сьо-
мому етапі формуються бальні оцінки показників 
на основі розрахунків їх відхилень за значеннями 
(одиниця відхилення значення показника відпо-
відає одиниці бальної оцінки). На восьмому етапі 
експертним шляхом визначаються питомі ваги 
показників залежно від їхніх значимостей у межах 
тих, що відповідають визначеним раніше меті 
та завданням (сума вагів показників за метою і 
завданнями у межах одного фінансового продукту 
складає 1). На дев’ятому етапі розраховуються 
індекси результату за показниками за допомогою 
перемножування бальних оцінок показників на 
відповідні їм питомі ваги. На десятому етапі роз-
раховуються індекси результату по всім фінансо-
вим операціям (сума індексів результату за показ-
никами у межах окремих операцій) і підсумковий 
індекс результату (сума усіх індексів результату 
за операціями) [4]. Стратегічна мета, тактичні 
завдання, суспільно значущі, кінцеві та безпо-
середні показники результативності формування 
і використання фінансових ресурсів суб’єктів 
фінансового сектору в межах ряду фінансових 
операцій представлені в таблиці 2.

Конкурентна перевага портфеля фінансових 
послуг суб’єктів фінансового сектору може харак-
теризуватися набором наступних показників: роз-
мір ціни; окремі правила діяльності; кількість нових 
фінансових продуктів; термін діяльності; обсяг 

відповідальності суб’єктів та інші. Рівень розвитку 
фінансової сфери може характеризуватися набо-
ром наступних показників: кількість видів фінан-
сових послуг, розвиток механізмів перерозподілу 
ризиків, кон’юнктура світового фінансового ринку, 
наявність державних програм зі стимулювання 
розвитку інноваційних видів фінансових послуг та 
ін. Стабільність економічних умов у країні може 
характеризуватися набором наступних показників: 
платоспроможний попит, система оподаткування, 
види альтернативних джерел фінансування, стан 
окремих сегментів фінансового ринку, рівень 
інфляції та процентної ставки, характер ат обсяг 
відповідальності тощо [7].

Кожен з представлених показників може бути 
оцінений у діапазоні від 1 до 10. На основі отри-
маних значень показників виводиться середньо-
статистична оцінка критерію [11]. Після цього усі 
отримані середні значення критеріїв вносяться 
у спеціальну схему розподілу ринкових сил. 
У результаті виходить чотирикутник одного з видів, 
показаних на рисунку 1.

Якщо максимально віддаленою від центру 
координат є сторона в 1 квадранті, то суб’єкт 
фінансового сектора знаходиться в агресивному 
стратегічному положенні на ринку [8]. Це поло-
ження можливе в умовах високого рівня розвитку 
фінансової сфери з незначною невизначеністю 
економічних умов у країні. 

Суб’єкт фінансового сектору отримує конку-
рентні переваги, які може зберегти та примножити 
за допомогою наявного фінансового потенціалу. 
При цьому, якщо зовнішні загрози незначні, то 
цьому суб’єкту необхідно сконцентруватися на 
забезпеченні інтересів стейкхолдерів (табл. 3). 

Таблиця 2
Складові стратегічного управління для забезпечення результативності формування і 

використання фінансових ресурсів суб’єктів фінансового сектора національної економіки [5, 6]
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Розширення 
охоплення поля 
діяльності

Страхові операції

Обсяг премій; 
Обсяг виплат;
Величина резервів;
 Кількість укладених 
договорів; 
Доходи від основної 
діяльності

Рентабельність 
операцій; Співвідно-
шення суми премій та 
резервів

Оптимізація від-
дачі від інвести-
цій

Інвестиційні 
операції

Обсяг інвестицій; 
Інвестиційний дохід; 
Кількість напрямів 
інвестування

Ефективність інвести-
ційних операцій; 
Рівень доходів за 
інвестиціями

Збільшення 
фінансового 
потенціалу 
суб’єктів фінан-
сового сектору

Фінансові опе-
рації

Величина власного 
капіталу;
Розмір чистих активів; 
Доходи від фінансової 
діяльності

Рентабельність влас-
ного капіталу; Спів-
відношення власного 
капіталу і зобов’язань; 
Співвідношення обіго-
вого та позаобігового 
капіталу
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Таблиця 3
Фінансові інтереси стейкхолдерів  
суб’єкта фінансового сектору [9]

Стейкхолдери Фінансові інтереси

Акціонери Зростання прибутку, вартості, при-
буткове зростання суб’єкта

Топ-менеджери Зростання прибутку, вартості 
суб’єкта і рівня своїх доходів

Персонал Фінансова надійність суб’єкта, зрос-
тання рівня доходів

Клієнти
Надійність суб’єкта фінансового 
сектора, ціна фінансових продуктів, 
повнота виплат

Стратегічне фінансове управління таким 
суб’єктом фінансового сектору спрямоване: на роз-
ширення охоплення поля діяльності, придушення 
конкурентів кращими цінами; розробку і просування 
інноваційних фінансових продуктів [10].

Якщо максимально віддаленою від центру 
координат є сторона в 2 квадранті (рисунок 1), то 
суб’єкт фінансового сектору знаходиться в кон-
курентному стратегічному положенні на фінан-
совому ринку. Це положення характерне для 
високого рівня розвитку фінансової сфери. При 
цьому суб’єкт фінансового сектору отримує кон-
курентну перевагу портфеля фінансових послуг 
у відносно нестабільних економічних умовах у 
країні. Критичним чинником є фінансовий потен-
ціал суб’єкта фінансового сектору. Суб’єкту необ-
хідно в терміновому порядку усувати виникаючі 
загрози, пов’язані з недостатністю його фінансо-
вих ресурсів. Стратегічне фінансове управління 

такого суб’єкта фінансового сектора спрямоване: 
на залучення фінансових ресурсів, підвищення 
ефективності інвестиційних операцій, оптимізацію 
механізмів перерозподілу ризиків, розширення 
кількості фінансових посередників тощо.

Якщо максимально віддаленою від центру 
координат є сторона в 4 квадранті (див. рис. 
1), то суб’єкт фінансового сектору знаходиться 
в консервативному стратегічному положенні на 
фінансовому ринку. Це положення можливе на 
стабільних ринках з низькими темпами зрос-
тання. При цьому суб’єкт фінансового сектору 
концентрується на власній фінансовій стабіліза-
ції, і найважливішим чинником його зростання є 
конкурентна перевага власного портфеля фінан-
сових послуг. Стратегічне фінансове управління 
такого суб’єкта спрямоване: на зниження ціни 
при підвищенні якості фінансового продукту, 
розширення видової різноманітності фінансових 
продуктів та вихід на нові сегменти фінансових 
ринків тощо [10].

Якщо максимально віддаленою від центру 
координат є сторона в 3 квадранті (див. рис. 1), 
то суб’єкт фінансового сектору знаходиться в обо-
ронному стратегічному положенні на фінансовому 
ринку. Це положення характерне для ситуації, 
коли суб’єкт фінансового сектору працює у прива-
бливій галузі з недостатністю фінансових ресурсів 
і низьким рівнем конкурентоспроможності своїх 
фінансових продуктів. Використовуючи матрич-
ний підхід ADL/LC (Arthur D. Little / Life Cycle) [12], 
сформуємо матрицю фінансових рішень по підви-

Рис. 1. Матриця стратегічного положення суб’єкта фінансового сектору
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щенню до результативності управління окремим 
суб’єктом фінансового сектору (табл. 4). 

На основі матриці фінансових рішень сфор-
мулюємо конкретні фінансові стратегії суб’єкта 
фінансового сектору у прив’язці до двох вимі-
рів – етапу життєвого циклу фінансових продуктів 
і стратегічного положення суб’єкта фінансового 
сектору (рис. 2). 

Отримані якісно різні області результатив-
ного управління фінансовими ресурсами суб’єкта 
фінансового сектора визначають вибір тих або 
інших фінансових стратегій. Область розвитку 
суб’єкта фінансового сектору припускає викорис-
тання стратегій швидкого зростання, утримання 
положення, зростання обсягу продажів, захист 
теперішнього (існуючого) положення [12]. Область 
виборчого розвитку суб’єкта фінансового сектору 
припускає використання стратегій зосередження, 

Таблиця 4
Модель фінансових рішень по підвищенню результативності управління суб’єктом 

фінансового сектору на основі матриці ADL/LC [7, 11]

Етап 
Стратегічне положення суб’єкта фінансового сектору 

Агресивне стратегічне 
положення

Конкурентне 
стратегічне положення

Консервативне 
стратегічне положення

Оборонне стратегічне 
положення

Впровадження

Можливий позитивний
фінансовий результат;
Розширення охо-
плення поля діяль-
ності;
Активне формування 
спецфондів;
Активні інвестиційні 
операції

Можливий негативний 
фінансовий результат;
Концентрація на окре-
мих сегментах ринку;
Виборчий характер 
інвестиційних операцій

Негативний фінансо-
вий результат;
Пошук власного сег-
менту ринку; 
Низькі обсяги інвести-
ційних операцій

Негативний фінансо-
вий результат;
Початок реалізації 
фінансових продуктів;
Можливий відхід з 
ринку

Зростання

Позитивний фінансо-
вий результат;
Лідерство у ціноут-
воренні (можливе 
зниження ціни);
Утримання частки 
ринку;
Збільшення спецфон-
дів;
Зростання інвестицій-
них операцій

Мінімально пози-
тивний фінансовий 
результат;
Лідерство у ціноут-
воренні на окремих 
сегментах ринку;
Диференціація фінан-
сових продуктів;
Виборчий характер 
інвестиційних операцій.

Негативний фінансо-
вий результат;
Зосередження на 
окремих фінансових 
продуктах;
Незначне зростання 
спецфондів;
Вибірковий характер 
інвестиційних операцій

Негативний фінансо-
вий результат;
Мінімальне охоплення 
поля діяльності;
Вкрай низькі обсяги 
спецфондів;
Низькі обсяги інвести-
ційних операцій;
Можливий відхід з 
ринку

Зрілість

Позитивний фінансо-
вий результат;
Максимізація агент-
ської мережі;
Утримання частки 
ринку;
Збільшення темпів 
зростання інвести-
ційного доходу в 
порівнянні з темпом 
приросту спецфондів

Позитивний фінансо-
вий результат;
Розробка нових фінан-
сових продуктів;
Утримання частки 
ринку;
Широка диференціація 
інвестиційних операцій

Мінімально пози-
тивний фінансовий 
результат;
Пошук власного 
сегменту ринку або 
поетапний відхід з 
ринку;
Невисокі обсяги спец-
фондів і інвестиційних 
операцій

Негативний фінансо-
вий результат;
Низьке охоплення 
поля діяльності; 
Низькі обсяги інвести-
ційних операцій;
Можливий відхід з 
ринку

Спад

Позитивний фінансо-
вий результат;
Підтримка агентської 
мережі;
Розробка нових фінан-
сових продуктів;
Стабілізація інвести-
ційних операцій

Невисокий позитивний 
фінансовий результат;
Збереження агентської 
мережі;
Конкурентні обсяги 
спецфондів та інвести-
ційних операцій

Мінімально пози-
тивний фінансовий 
результат;
Пошук варіантів для 
розвитку діяльності 
суб’єкта або поетап-
ний відхід з ринку;
Мінімальні обсяги 
спецфондів та інвести-
ційних операцій.

Негативний фінансо-
вий результат;
Недостатні охоплення 
поля діяльності; 
Недостатні обсяги 
спецфондів для 
подальшої роботи 
суб’єкта;
Вихід з ринку суб’єкта

 

Рис. 2. Матриця фінансових стратегій суб’єкта 
фінансового сектору на основі моделі ADL/LC [1]
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диференціації, утримання і захисту своєї ніші на 
фінансовому ринку. 

Область виживання суб’єкта припускає вико-
ристання стратегій зрушення, оновлення, пошуку 
та утримання своєї ніші на фінансовому ринку, 
пошуку варіантів для розвитку і наздоганяючої 
стратегії. Область виходу суб’єкта фінансового 
сектору з ринку припускає використання стратегій 
відходу з ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, стратегічне управління суб’єктом 
фінансового сектору припускає знаходження і 
реалізацію найкращого варіанту управління його 
фінансовими потоками, а саме: вхідними і вихід-
ними, з урахуванням етапів життєвого циклу 
фінансових продуктів та стратегічного положення 
такого суб’єкта фінансового сектору на ринку. При 
цьому результативність фінансових рішень цього 
суб’єкта фінансового сектору визначається досяг-
ненням стратегічної мети, тактичних завдань, 
суспільно значущих, безпосередніх і кінцевих 
показників результативності формування та вико-
ристання фінансових ресурсів.
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