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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

FINANCIAL PLANNING AS THE MAIN ELEMENT  
OF MANAGING THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE BANK

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальним питанням фінансового 

планування банківської діяльності в аспекті теоретичного об-
ґрунтування. На основі здійснення наукового дослідження, 
узагальнення та розвитку теоретичних положень фінансового 
планування в контексті наукових підходів визначено його зміст 
у системі управління фінансовою діяльністю банку, сформу-
льовано сутнісне розуміння поняття «фінансове планування 
в банку», узагальнено смислові ознаки терміна «фінансове 
планування», визначено об’єкти фінансового планування, оха-
рактеризовано його види, форми та методи, що формують тео-
ретичне підґрунтя процесу планування у практичній діяльності 
банківських установ. Визначено призначення фінансового пла-
нування у системі управління фінансовою діяльністю банку та 
результати, що забезпечує процедура планування.

Ключові слова: план, фінансове планування, банківська 
установа, управління фінансовою діяльністю банку, фінансова 
стратегія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам финансового пла-

нирования банковской деятельности в аспекте теоретического 
обоснования. На основе осуществления научного исследования, 
обобщения и развития теоретических положений финансового 
планирования в контексте научных подходов определено его 
содержание в системе управления финансовой деятельностью 
банка, сформулировано сущностное понимание понятия «фи-
нансовое планирование в банке», обобщены смысловые при-
знаки термина «финансовое планирование», определены объ-
екты финансового планирования, охарактеризованы его виды, 
формы и методы, формирующие теоретические основы процес-
са планирования в практической деятельности банковских уч-
реждений. Определено назначение финансового планирования 
в системе управления финансовой деятельностью банка и ре-
зультаты, которые обеспечивает процедура планирования.

Ключевые слова: план, финансовое планирование, бан-
ковское учреждение, управление финансовой деятельностью 
банка, финансовая стратегия.

ANNOTATION
The sharpening of competition in the banking sector, the rapid 

development of information technology, the activation of globalization, 
the slowdown in the growth of financial resources enhance the role 
of financial planning and place new demands on the justification of 
planned financial decisions, its forms and types. This necessitates the 
application of new approaches to banking planning, which is objec-
tively necessary to strengthen the banking system of Ukraine, since 
it is the effective implementation of sound integrated plans that allows 
commercial banks to counteract the impact of any negative factors. 
It is the financial planning that is the basis for managing a bank, which, 
taking into account the specifics of a particular stage of development, 
determines the purpose of its activity and substantiates the possible 
ways to achieve it, taking into account available and potentially possi-
ble financial resources. The significance of this problem indicates that 
the development of bank planning processes is one of the most import-
ant in modern Ukrainian banking science and practice, with the aim of 
timely and effective adaptation of banks to changes in the external en-
vironment. In this regard, the study of financial planning and forecast-
ing of banking activities is of particular importance, which makes the 
relevance and feasibility of research to develop this issue. The article 
is devoted to topical issues of financial planning of banking activities 
in terms of theoretical justification. On the basis of scientific research, 
synthesis and development of theoretical provisions of financial plan-
ning in the context of scientific approaches, its content in the system 
of financial activity management of the bank is defined, an essential 
understanding of the concept of “financial planning in the bank” is for-
mulated, the meaning characteristics of the term “financial planning” 
are summarized, objects of financial planning are defined, its types, 
forms and methods, which form theoretical foundations of the planning 
process in the practical activity of banking institutions. The purpose of 
financial planning in the financial management system of the bank and 
the results are defined, the planning procedure is provided.

Key words: plan, financial planning, banking institution, bank 
financial management, financial strategy.
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практичними завданнями. Важливим склад-
ником збалансованого розвитку підприємств 
у сучасних умовах є наявність високоякісних 
фінансових планів та механізмів їх ефективної 
реалізації. Загострення конкуренції в банків-
ському секторі, стрімкий розвиток інформа-
ційних технологій, активізація процесів глоба-
лізації, зниження темпів приросту фінансових 
ресурсів посилюють роль фінансового плану-
вання і висувають нові вимоги до обґрунтуван-
ня планових фінансових рішень, його форм та 
видів. Це зумовлює застосування нових підхо-
дів до планування банківської діяльності, яке 
об’єктивно необхідне для зміцнення банківської 
системи України, оскільки саме ефективна реа-
лізація обґрунтованих комплексних планів дає 
змогу комерційним банкам протистояти впливу 
будь-яких негативних чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблемі 
організації фінансового планування та про-
гнозування банківської діяльності присвячено 
дослідження вітчизняних авторів О.В. Васю-
ренка [1], О.Г. Білої [2], Л.О. Примостки [3], 
В.М. Шелудько [4] та ін. Досліджувані питання 
є предметом наукових пошуків зарубіжних уче-
них: Е. Ріда [5], А.П. Робсона [6], Д. Хана [7], 
Д. Хассі [8] тощо.

Віддаючи належне внеску відомих учених, 
слід відзанчити, що окремі питання плануван-
ня у комерційному банку потребують подаль-
шого дослідження з урахуванням специфіки 
функціонування банківської системи України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою роботи є визначення сутності 
фінансового планування як елемента управлін-
ня фінансовою діяльністю банківських установ 
у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансове планування посідає одне з головних 
місць у системі управління діяльністю фінан-
сової установи, адже саме воно забезпечує її 
фінансовими ресурсами, що, своєю чергою, 

підвищує прибутковість, прогнозує стабільний 
розвиток та знижує ризик її існування. Сучасні 
перетворення, що відбуваються у банківському 
секторі, спонукають виникнення в ньому кон-
курентного середовища, тому функціонування 
банку в таких умовах вимагає високого рівня 
управління, без якого неможливо вирішити 
основні питання, досягти цілей, забезпечити 
ефективний розвиток та конкурентоспромож-
ність установи.

Щодо фінансового планування у банківських 
установах, то в економічній літературі існує ве-
лика кількість визначень даного поняття, які 
окреслюють дещо відмінні підходи до його сут-
ності. Порівняльний аналіз трактувань поняття 
«фінансове планування» наведено в табл. 1.

Таким чином, на основі морфологічного ана-
лізу підходів до трактування терміна «фінан-
сове планування», виділивши сутність, зміст, 
особистісні якості носія, умови реалізації та 
критерії оцінки поняття, можна сформулюва-
ти власне визначення. Отже, фінансове плану-
вання банку – орієнтований у майбутнє процес 
управління щодо розроблення системи фінансо-
вих планів, нормативів і показників, реалізації 
комплексу заходів для забезпечення банку необ-
хідними фінансовими ресурсами та підвищення 
ефективності його фінансової діяльності. Осо-
бливість даного підходу полягає у тому, що він 
указує на роль фінансового планування у проце-
сі управління та розвитку банківської установи.

Об’єктами фінансового планування в бан-
ках виступають активи і пасиви, а також до-
ходи та витрати, пов’язані з ними. Інструмен-
том забезпечення фінансового розвитку банку є 
його фінансова стратегія, яка, своєю чергою, є 
підсистемою корпоративної стратегії розвитку 
у вигляді довгострокової програми конкретних 
дій із формування та використання фінансових 
ресурсів банку для досягнення позитивного ре-
зультату. До конкретних фінансових стратегій 
належать розширення депозитної бази, креди-
тування, інвестування, нарощування капіталь-
ної бази банку.

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності поняття «фінансове планування»

Автор Визначення
О.Г. Біла  
[2, с. 26]

Фінансове планування – це планування процесів формування, розподілу, перерозподілу 
і використання фінансових ресурсів на певний період, розроблення фінансових планів.

В.М. Шелудько  
[4, с. 352]

Процес розроблення системи фінансових планів, що полягає у визначенні фінансових 
цілей, установленні рівня відповідності цих цілей фінансовому стану підприємства і фор-
муванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Л.О. Примостка  
[3]

Фінансове планування спрямовується на перетворення стратегічних цілей та завдань бан-
ку в конкретні (абсолютні й відносні) значення результативних фінансових показників 
діяльності банківської установи через реалізацію комплексу заходів у сфері фінансів.

С.М. Киркач  
[9, с. 345]

Сфера управлінської діяльності вищого керівництва банку щодо розроблення системи 
фінансових планів із метою перетворення цілей, завдань, заходів банку в конкретну сис-
тему фінансових показників (нормативів), які характеризують його фінансовий стан, для 
забезпечення фінансовими ресурсами розвиток банку і, як наслідок, досягнення головної 
мети його діяльності. 

А.П. Робсон [6] Засіб, який сприяє оптимальному вибору між альтернативними варіантами під час прий-
няття рішень.

Д. Хассі [8] Орієнтований у майбутнє постійний процес управління, який здійснюється у певних узго-
джених межах і стосується укладання планів на різних рівнях управління. 
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Фінансовий план банку, що складається 
з двох частин: плану портфеля активів, пасивів 
і послуг та плану доходів і витрат, відображає й 
виробничі, й портфельні функції банку. Фінан-
совим планом банку є засіб реалізації фінансо-
вої стратегії банку, яка є пріоритетною серед 
низки функціональних стратегій, спрямованих 
на досягнення стратегічних цілей діяльності 
банківської установи [3].

Поруч із традиційною системою об’єктів фі-
нансового планування виступає класифікація, 
відповідно до якої формування бюджету банку 
застосовується до системи об’єктів – бюджет-
них одиниць. Саме у цьому полягає завдання 
визначення для банку конкретної технології 
управління фінансовими ресурсами. Бюджетни-
ми одиницями під час фінансового планування 
в банку можуть бути такі: банк у цілому, його 
філії, внутрішні структурні підрозділи банку, 
продукти (операції, послуги) і клієнти.

Основні методи фінансового планування 
в банку наведено на рис. 1 [9]. Аналіз практики 
їх застосування показує, що лише за комплек-
сного застосування даних методів є можливість 
порівнювати різні сценарії розвитку фінансо-
вої діяльності банку і на основі систематиза-

ції отриманої інформації вибирати оптимальні 
шляхи розвитку, уникати загроз та випереджа-
ти негативні наслідки вибраних шляхів.

Система загального планування фінансової 
установи включає у себе фінансове плануван-
ня, яке, своєю чергою, ділиться на стратегічне, 
тактичне та оперативне планування (табл. 2). 
Кожний із цих видів охоплює визначений пе-
ріод і має свої форми реалізації. Усі системи 
взаємопов’язані між собою і функціонують 
у певній послідовності.

Прогнозування цільових курсів та основних 
напрямів фінансової діяльності є початковим 
етапом планування. Його реалізація відбува-
ється шляхом розроблення загальної фінансо-
вої стратегії банку, що визначає завдання та 
характеристики тактичного фінансового пла-
нування. Одна з найбільш важливих стратегіч-
них цілей фінансової діяльності банку – зрос-
тання доходів його власників і максимізація 
ринкової вартості.

Основою фінансового планування в банку ви-
ступає фінансова політика – складова частина 
загальної політики банку, зміст якої визнача-
ється прийнятою банком концепцією розвитку 
фінансів, стратегічними цілями, що розкрива-

 

Економічний аналіз

Коефіцієнтний метод

Нормативний метод

Балансовий метод

Метод сценаріїв

Прогнозний метод

Використання фінансових ресурсів за 
минулий період  (не співставлення 

звітних даних із плановими, а спосіб, 
що дає змогу визначити основні 
закономірності в русі вартісних 

показників, внутрішні резерви банку)

Базується на досягненнях минулих 
періодів

На основі встановлених нормативів 
розраховується потреба комерційного 

банку у фінансових ресурсах

Узгодження витрат із джерелами 
покриття, встановлення взаємозв'язку 

всіх розділів плану між собою, а також 
фінансових і виробничих показників

Розроблення декількох варіантів 
фінансових планів (оптимістичного, 

песимістичного і найбільш 
ймовірного)

Вироблення на тривалу перспективу 
змін фінансового стану об'єкта у 

цілому і його різних частин
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Рис. 1. Основні методи фінансового планування в банку
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Таблиця 2
Система фінансового планування банківської установи

Система 
планування

Період 
планування Сутність поняття

Стратегічне 
планування

До трьох 
років

Система довгострокових цілей фінансової діяльності банку, що визначаються 
фінансовою політикою банку, та найбільш ефективні шляхи їх досягнення.

Тактичне 
планування До року

Розроблення конкретних видів фінансових планів, що дають змогу визначити 
джерела формування ресурсів банку, напрями їх використання, сформувати 
структуру доходів та витрат, забезпечити ліквідність та платоспроможність бан-
ку. Основні види тактичних планів: план доходів та витрат; балансовий план; 
план надходження та використання ресурсів банку.

Оперативне 
планування

Місяць, 
квартал

Розроблення комплексу короткострокових планових завдань із фінансового за-
безпечення основних напрямів діяльності банку. Основні форми оперативних 
фінансових планів: бюджети та платіжні календарі.

Джерело: [10]

ють основні напрями формування, розподілу 
і використання фінансових ресурсів, та сукуп-
ністю заходів, здійснюваних органами управ-
ління для досягнення поставлених цілей.

Процес фінансового планування має визна-
чати головні тенденції формування та викорис-
тання фінансових ресурсів банку, встановлюва-
ти правила формування фінансових відносин із 
контрагентами.

Процедура фінансового планування діяль-
ності банку забезпечує [10]:

- яскраве бачення проблем і перешкод, 
що виникають у процесі втілення в реальність 
стратегії і тактики банку;

- визначення конкретних фінансових по-
казників для досягнення стратегічних цілей 
і тактичних завдань банку;

- пошук нових тактичних шляхів для до-
сягнення стратегічних цілей;

- ефективне оперативне планування. Фінан-
сові плани є інформаційною базою для оператив-
ного планування й управління діяльністю банку. 
Порівняння фактичних та запланованих резуль-
татів дає змогу визначити ефективність діяль-
ності банку, прийняти оптимальні управлінські 
рішення щодо його подальшого розвитку;

- усвідомлення витрат на діяльність бан-
ку. Важливим аспектом бюджетування є те, що 
воно змушує менеджерів кількісно обґрунтову-
вати свої плани і дає можливість усвідомити 
витрати, пов’язані з їх виконанням;

- координацію та комунікації. Фінансове 
планування дає можливість узгодити інтереси 
і дії різних підрозділів банку; створити осно-
ви для оцінки та контролю виконання роботи. 
Оскільки фінансові плани відображають діяль-
ність банку в майбутньому, то в міру здійснен-
ня цієї діяльності вони стають базою для оціню-
вання діяльності менеджерів;

- кількісне обґрунтування планів менедже-
рів. У процесі складання бюджетів менеджер 
має можливість порівняти витрати і переваги 
альтернативних напрямів, визначити найбільш 
ефективні способи використання ресурсів;

– мотивацію діяльності працівників через 
орієнтацію на досягнення цілей банку. Планові 
і фактичні результати роботи співробітників банку 
можна використовувати як основу для розроблен-
ня плану матеріального і морального заохочення;

– виконання вимог нормативних документів 
і контрактів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
провівши морфологічний аналіз, ми дійшли ви-
сновку, що фінансове планування діяльності 
банку – орієнтований у майбутнє процес управ-
ління щодо розроблення системи фінансових 
планів, нормативів і показників, реалізації 
комплексу заходів задля забезпечення банку 
необхідними фінансовими ресурсами та підви-
щення ефективності його фінансової діяльнос-
ті. Ефективне фінансове планування є процесом 
аналізу фінансової політики, її впливу на ото-
чення банку, прогнозування результатів та при-
йняття рішень щодо допустимого рівня ризику 
і вибору кінцевих варіантів фінансових планів. 
Планування займає одне з найголовніших місць 
у системі управління фінансами банків, адже 
лише процес планування забезпечує одну з най-
важливіших функцій фінансового менеджменту 
банку – пошук додаткових ресурсів.

Запропонований підхід до визначення фінан-
сового планування дасть змогу забезпечити сис-
тему ухвалення рішень. Під час застосування 
вказаних методів фінансового планування мож-
на швидко визначити відповідність бажаному 
положенню банку в майбутньому вироблених 
програм підвищення економічного потенціалу.
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