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В статті розглянуто декілька еволюційних теорій розвитку банків, як цілісних систем, подібних до біо-
логічного організму. Виділено концепцію життєвих циклів, як найбільш адаптовану до організації банків-
ського менеджменту. Обґрунтовано основні чинники підвищення ефективності фінансового менеджменту 
банку за рахунок використання такого інструментарію.
Ключові слова: концепція життєвих циклів, банк, фінансовий менеджмент банку, організація, управлін-
ські інструменти.

© Данік Н.В., Тютенко Ю.О., 2018

Постановка проблеми. Банк як цілісна сис-
тема у своєму розвитку наслідує певний 

біологічний розвиток, проходячи при цьому певні 
стадії життєвого циклу, правильне трактування 
яких має призвести до попередження прийнят-
тя неефективних рішень при управлінні банків-
ською діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стосовно фінансового управління банком на 
основі моделі його життєвого циклу, слід кон-
статувати обмеженість наукових розробок. 
Так, А.С. Глотова пропонує формувати специ-
фічні заходи управління ліквідністю банку за-
лежно від етапу його життєвого циклу [1, с. 5], 
В.В. Коваленко розглядає концепцію життєвого 
циклу у взаємозв’язку з розвитком кризи в бан-
ківській системі [7, с. 91], С.В. Лєонов пов’язує 
зміни стадій життєвого циклу банку з обсягом 
грошових потоків [9, с. 157-158], М.Б. Паласе-
вич та К.М. Слюсарчик пов’язують визначення 
стадій життєвого циклу банку з умовами роз-
робки його інноваційної політики [12, с. 236-237], 
О.Й. Шевцова та Г. Мандзюк вважають, що те-
орію життєвого циклу банку доцільно застосо-
вувати для вирішення завдань антикризового 
управління [21, с. 28].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведений аналіз літера-
турних джерел показав, що, попри тривале іс-
нування концепції життєвого циклу організації 
та активне її використання зарубіжними учени-
ми для вивчення процесів життєдіяльності, для 
українських банків дана технологія практично не 
адаптована, тому доцільним є дослідження тео-
ретичних аспектів еволюційно-біологічної теорії 
у менеджменті банку.

Метою статті є – дослідження можливості 
адаптації у фінансовому менеджменті банку кон-
цепції життєвих циклів.

Виклад основного матеріалу. Еволюційна 
теорія як парадигма, дає найбільш адекват-
не уявлення про функціонування організації 
у сучасних економічних умовах. Як відзначають 
Є.В. Попов, Н.В. Хмелькова, сьогодні еволюцій-
на теорія претендує на роль теоретичної систе-
ми, яка найбільшою мірою відповідає сучасним 
реаліям мінливого, невизначеного й нелінійно-
го зовнішнього середовища [13, с. 6]. Тому, для 
ефективного механізму управління фінансами 
банку можна запропонувати використовувати 
положення еволюційної економіки, яка наслідує 
біологічні аналоги природи.

Відповідно до еволюційної теорії, будь-яка 
економічна система може бути представлена як 
живий організм, що має багатомірну природу, ді-
яльність якого спрямована на виживання. Осно-
вними постулатами, на яких базується еволюцій-
на теорія, є розгляд економічних систем через 
призму постійних причинно-обумовлених змін 
та заперечення того, що природними станами 
систем є статика і рівновага. Економічні проце-
си розглядаються еволюціоністами як спонтанні, 
відкриті і незворотні. Ключової ознакою еволю-
ційної теорії є широке використання аналогій 
з біології та намагання пояснити перебіг еконо-
мічних процесів універсальними принципами 
еволюції [15, с. 224].

Еволюційний підхід збагатив економічну на-
уку поняттям «організаційної рутини» – «нор-
мальних, передбачуваних зразків поведінки», 
сфокусувавши увагу на моменті звичності, сте-
реотипності, у значній мірі властивих реальним 
стратегіям підприємницької діяльності [11, с. 143]. 
Загальноприйнятою для еволюційного підходу 
є «біологічна» точка зору, яка уможливлює упо-
дібнення організаційних рутин біологічним генам 
і використання знань про механізми природно-
го відбору для аналізу діяльності організацій 
та управління ними.

На базі «біологічного трактування» організа-
ційних рутин відбулося становлення еволюційної 
теорії, її оформлення в самостійний напрям еко-
номічної науки. Розвиток еволюційної економіки 
знайшов відображення у популяційно-біологічній 
теорії, згідно з якою основним завданням в управ-
лінні організацією є забезпечення її життєздат-
ності, самозбереження та адаптивності під дією 
зовнішніх та внутрішніх збурювань. Для опису 
подібних систем використовується гомеостатич-
ний підхід, що передбачає наявність конкурую-
чих підсистем та деякого управляючого впливу, 
який підтримує динамічну сталість системи. При 
цьому, адаптуючись до змін зовнішнього серед-
овища, система самоорганізується, що відповідає 
етапу стабілізації. В кожен наступний момент 
структура системи змушена змінюватись через 
руйнування [10, с. 39].

В контексті управління організаційними змі-
нами цікавим є підхід щодо розгляду підприєм-
ства як біологічної корпорації, що запропонова-
но Френсісом Ж. Гуіяром та Джейсом Н. Келлі, 
якими було розглянуто питання, пов’язані з до-
слідженням генетичного коду «живої» організації 
та дванадцяти «корпоративних хромосом» як її 
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компонент: досягнення мобілізації, вироблення 
бачення перспективи, побудова системи показни-
ків, побудова економічної моделі, упорядкуван-
ня фізичної інфраструктури, перепроектування 
архітектури робіт, концентрація на потребах 
ринку, винахід нових видів бізнесу, інформацій-
ні технології, розроблення системи винагороди, 
організація індивідуального навчання, розвиток 
організації. При цьому модель біокорпорації пе-
редбачає здійснення таких перетворень як по-
жвавлення, оновлення, рефреймінг та реструк-
туризація [2, с. 12].

Оскільки будь-яка система, чи то жива, чи то 
штучно створена, розвивається та змінюється, 
проходячи типові стадії або циклічні стани свого 
розвитку, одною із найбільш важливих та час-
то використовуваних у практиці управління за-
сад є концепція життєвих циклів, яка може бути 
застосована до будь-якої системи, у тому числі 
й до банку при виборі технологій управління фі-
нансами [17, с. 68].

Концепція життєвого циклу виникла напри-
кінці XX століття як комплекс ідей, що включав 
ідеї спадковості та розвитку на рівні індивідуу-
мів та організмів, а також адаптації, виживання 
та вимирання на рівні окремих видів та популя-
цій живих організмів. Модель циклу, яка доміну-
вала у той час, передбачала нелінійний процес 
змін (трансформацій), які відбуваються в орга-
нізмі з плином часу – від ранніх стадій існування 
до наступного покоління [22, с. 4]. Як зазначає 
В.О. Дресвянніков, еволюційний життєвий цикл 
систем в економіці подібний до еволюційного 
життєвого циклу в біології, який забезпечуєть-
ся процесами філогенезу (історичного розвитку 
організмів та окремих груп) та онтогенезу (інди-
відуального розвитку організму від моменту за-
родження до кінця життя) [5, с. 19].

У біології еволюція розглядається як незворот-
ний історичний розвиток живої природи та ха-
рактеризується мінливістю, спадковістю та при-
родним відбором організмів. Еволюція визначає 
кількісний та якісний стан будь-якої системи, 
розглядається як результат більш або менш три-
валих змін її попереднього стану. Ці зміни можуть 
мати характер безперервного удосконалення або 
радикального (революційного) розвитку.

Попри наявні спільні риси між організацією 
та будь-якою біологічною системою, можна гово-
рити і про їх відмінності, основною з яких є мож-
ливість відкласти стадію спаду до нескінченного 
періоду часу, тобто організацію можна відроди-
ти, що можливо здійснити завдяки стратегічному 
управлінню [16, с. 12]. Подовжити життєвий цикл 
організації можливо на основі корегування або 
зміни стратегії, тому виживання організації за-
лежить від постійного контролю над її стратегією 
і показниками розвитку [14, с. 166]

Таким чином, можна зробити висновок, що, 
організацію, на відміну від живого організму, 
якому природа дає лише один біологічний цикл, 
можна реанімувати та попередити стадії спаду 
й ліквідації завдяки використанню ефективних 
управлінських технологій.

Отже, можемо зі впевненістю зазначити, що 
проведення аналогії банку з живим організмом 
та використання концепції життєвого циклу 
в управлінні його фінансовою діяльністю має 

високу практичну значущість, оскільки дозво-
ляє передбачати можливі зміни та враховувати 
потенційні ризики на різних етапах розвитку 
банку [20, с. 271].

Аналіз характеристик етапу розвитку банку 
є інструментом розроблення стратегії, поточного 
управління, прийняття конкретних управлінських 
рішень. Найбільш повно взаємозв’язок стратегіч-
них цілей управління, оперативного управління 
та конкретних показників діяльності банку відо-
бражує розгляд завдань управління та засобів їх 
реалізації (тобто технологій управління фінанса-
ми) з позицій стадій життєвого циклу.

У науковій літературі існує достатньо бага-
то думок щодо визначення сутності життєвого 
циклу економічної системи. Найбільш повним 
вважаємо визначення досліджуваного поняття, 
згідно з яким стадії життєвого циклу – це періо-
ди життєдіяльності організації у межах типових 
ціннісних настанов, які обумовлюють особливості 
управлінських завдань та управлінських інстру-
ментів, адекватних періоду функціонування ор-
ганізації [3, с. 128].

Оскільки, як зазначено у, в процесі свого роз-
витку організація проходить ряд стадій стійкості 
та турбулентності, в процесі управління банком 
із застосуванням теорії життєвих циклів важли-
вим завданням є завчасне виявлення та усунен-
ня проблем, що супроводжують банк на тому чи 
іншому етапі його розвитку [8, с. 17].

Найбільш вразливим банк є саме у процесі пе-
реходу від однієї стадії життєдіяльності до іншої, 
який супроводжується ризиками і може бути бі-
фуркаційним. За таких умов, знання поточної 
стадії і моменту переходу до наступної дозво-
ляє максимально ефективно подолати проблеми 
розвитку банку, що є умовою для забезпечення 
його сильної конкурентної позиції. На шляху до 
найвищої точки розвитку банк проходить кілька 
точок біфуркації, тобто зміни усталеного режиму 
роботи системи.

При цьому є два варіанти розвитку подій:
1) банк проходить точку біфуркації і перемі-

щується до наступного етапу життєвого циклу;
2) банк не проходить точку біфуркації, при

цьому він або перестає існувати, або повертаєть-
ся на попередній етап свого розвитку.

У точці біфуркації відбувається різка зміна 
характеру процесу, зміна просторово-часової 
організації системи, її якісна зміна. На кожному 
етапі життєвого циклу організації існують так 
звані хвороби, які умовно можна поділити на дві 
складові [6, с. 63]. Відповідно до цієї точки зору, 
до першої відносяться хвороби зростання банку, 
тобто проблеми, які обумовлені його незрілістю 
та яких, подібно дитячим інфекційним захворю-
ванням, складно уникнути. В той же час хвороби 
зростання можуть бути подолані силами самого 
банку. Друга категорія проблем має назву органі-
заційних патологій. Суть відмінностей між цими 
категоріями полягає в тому, що непереборні хво-
роби зростання перетворюються в патології, ви-
лікувати які банк самостійно не спроможний. За 
таких умов одним із головних завдань керівни-
цтва є недопущення виникнення патологій. Вза-
галі, загрози стійкості розвитку банку та його 
економічній безпеці існують постійно, на кожній 
із стадій життєвого циклу. Більшість із загроз 
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є очікуваними та диктуються самою природою 
розвитку, його діалектикою. Отже, такі загрози 
є цілком прогнозованими, а їх поява повинна су-
проводжуватись визначеними заходами превен-
тивного характеру.

За результатами проведеного В.С. Домбров-
ським дослідження, ним сформовано графічну ін-
терпретацію залежності ймовірності банкрутства 
від стадії життєвого циклу. При цьому визнача-
ються наступні рівні ризику банкрутства органі-
зації в залежності від стадії її життєвого циклу: 
для стадії старту – максимальний рівень ризику; 
стадії зростання – високий рівень ризику; стадії 
стабілізації та експансії – невисокий рівень ризи-
ку; стадії спаду – ризик починає зростати (в тако-
му випадку можливі два варіанти розвитку подій: 
або організація завершує власну діяльність, або 
буде необхідно розпочинати все з самого початку, 
тобто з другого етапу) [4, с. 118].

У цілому стадії життєвого циклу організа-
ції є послідовними етапами її функціонування 
та розвитку або, є періодами її життєдіяльнос-
ті в рамках однотипних ціннісних установок, що 
обумовлюють особливості управлінських завдань, 
управлінських інструментів, які є адекватними 
періоду функціонування організації [3, с. 128].

Проведений аналіз літературних джерел по-
казав, що, попри тривале існування концепції 
життєвого циклу організації та активне її ви-
користання зарубіжними ученими для вивчення 
процесів життєдіяльності, все ще можливо ви-
окремити такі проблемні питання щодо викорис-
тання цієї концепції для пошуку закономірнос-
тей розвитку банку:

1) недостатня розробленість емпіричних моде-
лей життєвого циклу;

2) недостатня обґрунтованість критеріїв 
та об’єктивних параметрів, які дозволяють відне-
сти банк до тієї або іншої стадії життєвого циклу;

3) недостатньо повне врахування особливос-
тей банківської діяльності при визначенні харак-
теристик стадій життєвого циклу.

Також, враховуючи необхідність узгодженого 
функціонування складових системи фінансового 
менеджменту банку та скоординованого виконан-
ня його функцій, слід вирішити питання адапта-
ції цієї системи до циклічності розвитку банку. 
На кожній стадії життєвого циклу банку можна 
застосовувати подібні технології та інструменти 
управління фінансами, проте для підвищення 
ефективності управлінського процесу доцільно 
визначити найбільш пріоритетні та дієві, спи-
раючись на основні цілі, що відповідають певній 
стадії життєвого циклу.

Оскільки банк еволюціонує одночасно на зо-
внішньому і внутрішньому рівнях, його життє-
вий цикл відображає зовнішню динаміку, а сис-
тема фінансового менеджменту є внутрішньою 
складовою, яка також зазнає еволюційних змін, 
що знаходить прояв у зміні рівнів зрілості і має 
бути враховано при виборі технологій управлін-
ня фінансами.

Термін «зрілість» було запропоновано в інших 
галузях менеджменту для оцінювання стану «за-
вершеності, досконалості, готовності» та «завер-
шеності й досконалості зростання або розвитку» 
[23]. Поняття зрілості використовується у різ-
номанітних сферах знань, таких, як менедж-

мент якості, процесний, проектний менеджмент 
та розробка комп’ютеризованих систем.

Під зрілістю системи фінансового менеджменту 
банку будемо розуміти комплексну характеристи-
ку комплексну характеристику фінансових, кадро-
вих, організаційних, інформаційних можливостей 
та здатностей банку до впровадження і викорис-
тання технологій управління фінансами [19, с. 118].

Рівень зрілості системи фінансового менедж-
менту банку визначається [18, с. 119]:

1. Ефективністю відтворення фінансових ресур-
сів банку за основними банківськими операціями, 
оскільки обіг фінансового капіталу, створення при 
цьому доданої вартості та забезпечення безперерв-
ності банківської діяльності досягаються ефектив-
ним управлінням відтворювальними процесами 
[19, с. 118]. Вони відображають рух фінансових 
ресурсів банку в межах фінансової діяльності, що 
охоплює всі заходи та операції, пов’язані з акуму-
ляцією капіталу, його використанням, примножен-
ням та своєчасним поверненням.

2. Рівнем готовності фінансових менеджерів 
банку до використання комплексних технологій 
управління фінансами, необхідність визначення 
якого обумовлена тим, що саме персонал буде 
здійснювати управлінські процедури й операції, 
що входять до складу технології.

3. Ступенем формалізації та інформаційного 
забезпечення фінансового менеджменту, тобто 
наскільки чітко фінансові цілі банку, процеси 
управління банківськими операціями визначені 
у внутрішніх положеннях із зазначенням сут-
ності, структури, взаємозв’язків, учасників, до-
кументів, результатів.

Адаптуючи існуючі моделі зрілості організа-
ції до системи фінансового менеджменту банку, 
можна виділити такі основні характеристики 
рівнів зрілості цієї системи: на першому (почат-
ковому) рівні зрілості відсутня регламентована 
послідовність виконання процесів, тому не пе-
редбачено використання чітко визначеної тех-
нології управління фінансами; другий (базовий) 
рівень характеризується введенням первинних 
стандартів виконання процедур та використан-
ням управлінських технологій для реалізації 
функцій планування, обліку, контролю; на тре-
тьому (рівні розвитку) сформовані спеціальні 
технології управління фінансами; на четвертому 
(рівні структуризації) відбувається цілеспрямо-
ване формування комплексних та спеціальних 
технологій управління фінансами; на п’ятому 
(рівні систематизації) усі технології управління 
фінансами інтегруються в єдину систему та по-
стійно вдосконалюються. Використання комплек-
сних технологій управління фінансами банку: 
збалансованої системи показників, бенчмаркінгу, 
фінансового контролінгу є доцільним на вищих – 
четвертому та п’ятому – рівнях зрілості системи 
фінансового менеджменту банку [20, с. 273].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи ви-
кладене у статті, слід зазначити, що можливість 
застосування положень еволюційної теорії при 
реалізації завдань фінансового менеджменту бан-
ку, зокрема формування ефективних технологій 
управління фінансами, обумовлена наступним:

1) більшість технологій, у тому числі в еко-
номіці, розвиваються подібно до їх біологічних 
аналогів;
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2) елементом наслідування в еволюційній еко-

номіці є «організаційні рутини», які за змістом 
схожі з технологіями управління;

3) банк розвивається за певним циклом, який 
в узагальненому вигляді складається зі стадій ви-
никнення, зростання, зрілості, спаду та припинен-
ня діяльності. Кожна стадія вимагає застосування 
найбільш відповідних її особливостям стратегій 
та технологій управління фінансами банку. Концеп-
ція життєвого циклу в фінансовому менеджменті 
банку може використовуватись як інструмент від-
стеження динаміки функціонування, уникнення 
порушення стійкості, надійності, стабільності, ран-
ньої діагностики кризи, прогнозування фінансового 
розвитку та виявлення його критичних періодів, 

оцінювання та встановлення відповідності діяль-
ності та фінансових рішень стадії розвитку, управ-
ління змінами, планування масштабів та структури 
здійснюваних операцій, пропорцій у русі фінансо-
вих потоків, визначення фінансової стратегії на 
різних етапах розвитку, своєчасного здійснення 
стратегічних та тактичних перетворень, підвищен-
ня ефективності діяльності [20, с. 272].

Проведений аналіз розвитку технологічних 
та еволюційних теорій, об’єктивних змін у фінан-
совому менеджменті й у концепціях управління 
в цілому, тенденцій у банківській системі Украї-
ни є підставою для висновку, що трансформації 
у фінансовому менеджменті банку є результатом 
еволюційного процесу.
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ТЕОЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ПРАКТИКЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ

Аннотация
В статье рассмотрены несколько эволюционных теорий развития банков, как целостных систем, подоб-
ных биологическому организму. Выделена концепция жизненных циклов, как наиболее адаптирован-
ная к организации банковского менеджмента. Обоснованы основные факторы повышения эффектив-
ности финансового менеджмента банка за счет использования такого инструментария.
Ключевые слова: концепция жизненных циклов, банк, финансовый менеджмент банка, организация, 
управленческие инструменты.
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THEORETICAL PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 
OF LIFE CYCLE IN THE PRACTICE OF FINANCIAL MANAGEMENT BY THE BANK

Summary
Several evolutionary theories of development of banks as integral systems similar to biological organism 
are considered in the article. The concept of life cycles is singled out as the most adapted to the organization 
of bank management. The main factors of improving the efficiency of the bank’s financial management 
due to the use of such tools are substantiated.
Keywords: concept of life cycles, bank, financial management of the bank, organization, management tools.


