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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Ключовим показником, що характеризує рівень управління банківської 

установи, є розвиненість та якість системи фінансового планування. Втім, в 

умовах невизначеності внаслідок фінансової кризи процес фінансового 

планування не може залишитися таким же як за умов стабільності: повинні 

змінюватися горизонти планування, плани мають бути більш гнучкими, 

необхідно обирати нові планові показники. Можна цілком стверджувати, що 

роль планування у кризових умовах не зменшується, проте процес 

фінансового планування значно ускладнюється.  

Слід відмітити й наявні недоліки в самій технології планування у 

банках, яка передбачає періодичне складання планів на основі досягнутих 

результатів. Такий підхід не враховує не тільки безперервну природу й 

динамічну змінність зовнішнього середовища, але й потенціал банку, що 

істотно знижує ефективність фінансових планів як інструменту управління 

особливо в кризових умовах. Отже, метою нашого дослідження був пошук 

напрямів оптимізації фінансового планування у банках в умовах кризи. 

Для вирішення поставленої задачі, нами було визначено особливості 

фінансового планування в умовах кризи. Першою з особливостей є горизонт 

планування. В умовах кризи банки мають складати не лише оперативні 

плани, а й середньострокові. Хоча поняття середньострокового плану в таких 

умовах змінюється. По-друге, план має бути не набором показників, а 

напрямком дій в залежності від реалізації різних факторів ризику. По-третє, 

план має бути достатньо гнучким, щоб врахувати динамічну змінність 

зовнішнього середовища. 

Враховуючи необхідність підвищення гнучкості та оперативності при 

фінансовому плануванні в умовах кризи, пропонуємо створити можливості 
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корегування фінансових планів в процесі реалізації встановлених цілей за 

умов зміни внутрішніх та зовнішніх факторів. Таку можливість дає метод 

«ковзного» планування, що є альтернативою періодичному складанню 

планів. Сутність даного методу полягає в безперервному коригуванні 

подальших планів на підставі аналізу результатів виконання бюджетів 

попередніх етапів з метою уточнення оперативних показників діяльності 

відповідно до реальної фінансової ситуації при збереженні незмінного 

середньострокового горизонту планування. Фінансове планування на ковзній 

основі набуває безперервного характеру, що збільшує чутливість банку до 

змін зовнішнього середовища та дає змогу оперативно на них реагувати. Ще 

однією перевагою даного методу є можливість уникнення проблем 

невідповідності середньострокових та оперативних цілей. 

Високий ступінь невизначеності є найбільш складною особливістю 

фінансового планування в умовах кризи. В умовах швидких змін 

зовнішнього середовища, що характерно для сучасної економічної ситуації в 

країні і світі, при фінансовому плануванні діяльності банку важливо 

врахувати якомога більше ризиків. Інструментом планування, що дозволяє це 

зробити є сценарне планування, яке полягає в побудові сценаріїв розвитку 

подій та розрахунку основних цільових показників діяльності філії за кожним 

сценарієм. Дана технологія в своїй основі спирається на різні підходи до 

оцінки майбутнього та побудову кількох сценаріїв розвитку подій – 

песимістичного, реального та оптимістичного. 

Отже, розуміння особливостей фінансового планування у банках в 

умовах фінансової кризи та впровадження напрямків його оптимізації 

дозволить врахувати при плануванні безперервну природу та динамічні зміни 

зовнішнього середовища, можливі негативні сценарії розвитку подій, 

потенційні загрози і ризики та планувати заходи щодо їхнього запобігання. А 

завдяки можливості корегування фінансових планів в процесі реалізації 

встановлених цілей можна значно підвищити ефективність розроблених 

планів як інструментів управління. 




