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ВСТУП 

 

Сучасна практика показує, що сформований на підприємствах 

порядок прийняття та реалізації стратегічних рішень належним чином не 

систематизований, методологія і технологія стратегічного управління 

розроблені недостатньо. У той же час, все більше підприємств визнають 

потребу у свідомому перспективному управлінні фінансовою діяльністю на 

основі наукових методик передбачення її напрямків, адаптації до загальних 

цілей розвитку підприємства і умов зовнішнього середовища. Одним із 

дієвих інструментів перспективного управління фінансовою діяльністю 

підприємства є фінансове планування.  

Питання формування ефективного фінансового планування стає 

особливо актуальним в умовах поглиблення ринкових перетворень, розвитку 

інтеграційних процесів і зростання мінливості чинників зовнішнього 

фінансового середовища. Недосконалість процесу стратегічного фінансового 

планування та прийняття економічно необґрунтованих стратегічних рішень 

призводить до таких явищ, як розрив господарських зв’язків, взаємне 

порушення платіжної дисципліни, зниження темпів розширення діяльності 

підприємства. Від якості сформованої фінансової стратегії залежить здатність 

підприємства ефективно використовувати фінансові ресурси та реалізовувати 

свій економічний потенціал. З огляду на це, проблема розробки ефективної 

фінансової стратегії на сучасних підприємствах є досить важливою та 

актуальною.  

Над питаннями сутності фінансової стратегії, процесу її формування 

та оцінки працювали зарубіжні й вітчизняні економісти І. А. Бланк, А. А. 

Томпсон, І. Ансофф, І. П. Хомініч, Ю. А. Путятин, О. І. Пушкар, С. Ф. 

Покропивний, З. Є. Шершньова та інші. Аналіз і узагальнення публікацій з 

означеної проблематики дають підстави зробити висновок, що дотеперішні 

методичні підходи до питань формування фінансових стратегій підприємств 

належно не розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному 



аспекті, про що свідчить відсутність обґрунтування єдиної послідовності 

етапів процесу формування фінансової стратегії, методичних рекомендацій, 

які б комплексно враховували як кількісні, так і якісні характеристики 

суб’єкта господарювання. Таким чином, існує об’єктивна потреба 

подальшого розвитку теоретичних досліджень і методичних підходів з метою 

удосконалення процесу стратегічного фінансового управління на сучасному 

етапі розвитку національної економіки. Ось чому тема дипломної роботи є 

актуальною, як з теоретичної, так і з практичної точок зору.  

Об’єктом дослідження виступає публічне акціонерне товариство КБ 

«ПриватБанк» .  

Мета дипломної роботи полягає в комплексному дослідженні 

теоретичних і практичних аспектів вибору і формування фінансової стратегії 

підприємства та визначенні шляхів реалізації окремих стратегічних цілей 

фінансової діяльності. 

 Відповідно до поставленої мети було передбачено вирішити наступні 

завдання:  

− дослідити сутність фінансової стратегії та з’ясувати її значення у 

діяльності підприємства;  

− розглянути послідовність формування та реалізації фінансової 

стратегії суб’єкта господарювання;  

− визначити особливості здійснення стратегічного фінансового 

аналізу та вивчити основні методи, які використовуються при розробці 

фінансової стратегії;  

− надати загальну фінансово-господарську характеристику діяльності 

ПАТ КБ «ПриватБанк»;  

− здійснити оцінку фінансового стану об’єкта дослідження;  

− провести аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища на фінансову діяльність підприємства;  

− визначити основні напрямки удосконалення фінансової стратегії 

ПАТ КБ «ПриватБанк» та сформувати „дерево цілей” фінансової діяльності 



підприємства;  

− розрахувати цільові показники фінансового стану досліджуваного 

підприємства за окремими напрямками реалізації фінансової стратегії;  

− оцінити економічну ефективність розробленої фінансової стратегії 

ПАТ КБ «ПриватБанк».  

При написанні роботи використовувалися монографічний, 

розрахунковий, балансовий, економіко-статистичний, аналітичний методи 

дослідження.  

В якості інформаційної бази в процесі виконання дипломної роботи 

використовувалися відповідні законодавчі та нормативні акти, підручники та 

навчальні посібники зі стратегічного і фінансового менеджменту, а також 

наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів з питань, що стосуються 

формування та реалізації фінансової стратегії діяльності підприємств. Для 

здійснення розрахунків використовувалася також фінансова звітність ПАТ 

КБ «ПриватБанк» за період 20-20 рр.  

Дана дипломна робота складається зі вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

У результаті проведеного дослідження були зроблені висновки: 

життєдіяльність фірми неможлива без планування, "сліпе" прагнення до 

отримання прибутку призведе до швидкого краху. При створенні будь-якого 

підприємства необхідно визначити цілі і завдання його діяльності, що й 

обумовлює довгострокове планування. Довгострокове планування визначає 

середньострокове і короткострокове планування, які розраховані на менший 

термін і тому мають на увазі велику деталізацію і конкретику. Основою 

планування є план збуту, тому що виробництво орієнтоване в першу чергу на 

те, що буде продаватися, тобто користуватися попитом на ринку. Обсяг збуту 

визначає обсяг виробництва, який у свою чергу, визначає планування всіх 

видів ресурсів, у тому числі трудові ресурси, сировинні запаси і запаси 

матеріалів. Це обумовлює необхідність фінансового планування, планування 

витрат і прибутку. Планування має здійснюватися за жорсткою схемою, 

використовувати розрахунки багатьох кількісних показників. 

Розглянувши мету та сутність фінансового планування, а також різні 

аспекти практики складання фінансових планів, можна зробити висновок, що 

фінансовий план є невід'ємною частиною внутрішньофірмового планування, 

одним з найважливіших документів, розроблювальних на підприємстві. 

Розробка фінансових планів повинна проводитися на постійній 

основі. Необхідно враховувати, що вони швидко застарівають, оскільки 

ситуація на ринку змінюється динамічно. У зв'язку з цим робочі версії 

повинні постійно оновлюватися. У компанії мають бути варіанти фінансових 

планів, призначені для різних адресатів в залежності від цілей, наприклад, 

для банку, для співінвестора, для спільної діяльності та ін Фінансовий план, 

орієнтований на певний тип інвестора (або навіть конкретну фірму), дає 

більший шанс на успіх, ніж масова розсилка. 

Планування і моделювання подальшої діяльності, звичайно ж, має 

доволі абстрактний характер через непередбачуваність ряду зовнішніх 



чинників, але дає можливість врахувати ті зміни, які не завжди очевидні на 

перший погляд. 

Дана довела необхідність фінансового планування діяльності будь-

якої фірми, яка розраховує на успіх у сучасних умовах ринку. Не можна 

забувати про те, що ми знаходимося в особливо жорстких умовах російської 

економіки, в яких деякі ринкові закони діють з точністю до навпаки. 

Розробка фінансових планів є одним з основних засобів контактів із 

зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб'юторами, 

кредиторами, інвесторами. Від їхньої довіри залежать вартість активів 

організації та можливість її ефективної діяльності, тому фінансовий план має 

бути добре продуманий і серйозно обґрунтований. 

Як показала практика, застосування планування створює такі важливі 

переваги: 

 робить можливою підготовку до використання майбутніх 

сприятливих умов; 

 прояснює виникаючі проблеми; 

 стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень в подальшій 

роботі; 

 покращує координацію дій в організації; 

 створює передумови для підвищення освітньої підготовки 

менеджерів; 

 збільшує можливості у забезпеченні фірми необхідною 

інформацією; 

 сприяє більш раціональному розподілу ресурсів; 

 покращує контроль в організації. 

У рамках даної роботи були вирішені завдання: 

 Розглянуто сутність і зміст фінансового планування; 

 Ознайомлення з методикою фінансового планування; 

 Проаналізовано фінансовий стан КБ «ПриватБанк»; 

 Розглянуто організацію планування на КБ «ПриватБанк»; 



 Розглянуто напрямки вдосконалення механізму планування. 

Перехід до ринкової економіки аж ніяк не скасовує необхідність 

прогнозування і планування в економіці, а виводить завдання економічного 

планування і прогнозування на більш високий рівень, вимагаючи більшої 

відповідальності при проведенні заходів з планування та прогнозування на 

підприємстві, так як від цього залежить, в самому прямому сенсі, 

виживаність цього підприємства в жорстких рамках реального ринкового 

господарства. Процеси формування, розподілу і використання фондів 

грошових ресурсів стали виключною прерогативою самих підприємств. Нова 

методологія фінансового планування і контролю впорядкувала фінансові 

взаємовідносини між суб'єктами господарювання та бюджетом. У цьому 

відношенні процедури фінансового планування спростилися. У той же час 

значно підвищилася відповідальність фінансових працівників підприємств за 

якість прийнятих планових рішень. 

Як і всякий інший процес, фінансове планування завершується 

практичним впровадженням планів і контролем за їх виконанням. 

У результаті проведеного дослідження були зроблені висновки: 

життєдіяльність фірми неможлива без планування, "сліпе" прагнення до 

отримання прибутку призведе до швидкого краху. При створенні будь-якого 

підприємства необхідно визначити цілі і завдання його діяльності, що й 

обумовлює довгострокове планування. Довгострокове планування визначає 

середньострокове і короткострокове планування, які розраховані на менший 

термін і тому мають на увазі велику деталізацію і конкретику. Основою 

планування є план збуту, тому що виробництво орієнтоване в першу чергу на 

те, що буде продаватися, тобто користуватися попитом на ринку. Обсяг збуту 

визначає обсяг виробництва, який у свою чергу, визначає планування всіх 

видів ресурсів, у тому числі трудові ресурси, сировинні запаси і запаси 

матеріалів. Це обумовлює необхідність фінансового планування, планування 

витрат і прибутку. Планування має здійснюватися за жорсткою схемою, 

використовувати розрахунки багатьох кількісних показників. 



Розглянувши мету та сутність фінансового планування, а також різні 

аспекти практики складання фінансових планів, можна зробити висновок, що 

фінансовий план є невід'ємною частиною внутрішньофірмового планування, 

одним з найважливіших документів, розроблювальних на підприємстві. 

Розробка фінансових планів повинна проводитися на постійній 

основі. Необхідно враховувати, що вони швидко застарівають, оскільки 

ситуація на ринку змінюється динамічно. У зв'язку з цим робочі версії 

повинні постійно оновлюватися. У компанії мають бути варіанти фінансових 

планів, призначені для різних адресатів в залежності від цілей, наприклад, 

для банку, для співінвестора, для спільної діяльності та ін Фінансовий план, 

орієнтований на певний тип інвестора (або навіть конкретну фірму), дає 

більший шанс на успіх, ніж масова розсилка. 

Планування і моделювання подальшої діяльності, звичайно ж, має 

доволі абстрактний характер через непередбачуваність ряду зовнішніх 

чинників, але дає можливість врахувати ті зміни, які не завжди очевидні на 

перший погляд. 

Розробка фінансових планів є одним з основних засобів контактів із 

зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб'юторами, 

кредиторами, інвесторами. Від їхньої довіри залежать вартість активів 

організації та можливість її ефективної діяльності, тому фінансовий план має 

бути добре продуманий і серйозно обґрунтований. 

Як показала практика, застосування планування створює такі важливі 

переваги: 

 робить можливою підготовку до використання майбутніх 

сприятливих умов; 

 прояснює виникаючі проблеми; 

 стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень в подальшій 

роботі; 

 покращує координацію дій в організації; 



 створює передумови для підвищення освітньої підготовки 

менеджерів; 

 збільшує можливості у забезпеченні фірми необхідною 

інформацією; 

 сприяє більш раціональному розподілу ресурсів; 

 покращує контроль в організації. 

У рамках даної роботи були вирішені завдання: 

 Розглянуто сутність і зміст фінансового планування; 

 Ознайомлення з методикою фінансового планування; 

 Проаналізовано фінансовий стан КБ «ПриватБанк»; 

 Розглянуто організацію планування на КБ «ПриватБанк»; 

 Розглянуто напрямки вдосконалення механізму планування. 

Перехід до ринкової економіки аж ніяк не скасовує необхідність 

прогнозування і планування в економіці, а виводить завдання економічного 

планування і прогнозування на більш високий рівень, вимагаючи більшої 

відповідальності при проведенні заходів з планування та прогнозування на 

підприємстві, так як від цього залежить, в самому прямому сенсі, 

виживаність цього підприємства в жорстких рамках реального ринкового 

господарства. Процеси формування, розподілу і використання фондів 

грошових ресурсів стали виключною прерогативою самих підприємств. Нова 

методологія фінансового планування і контролю впорядкувала фінансові 

взаємовідносини між суб'єктами господарювання та бюджетом. У цьому 

відношенні процедури фінансового планування спростилися. У той же час 

значно підвищилася відповідальність фінансових працівників підприємств за 

якість прийнятих планових рішень. 

Як і всякий інший процес, фінансове планування завершується 

практичним впровадженням планів і контролем за їх виконанням. 

 

На сьогоднішній день все більше підприємств визнають потребу у 

свідомому перспективному управлінні фінансовою діяльністю на основі 



наукових методик передбачення її напрямків, адаптації до загальних цілей 

розвитку підприємства і умов зовнішнього середовища. Ефективним 

інструментом перспективного управління фінансовою діяльністю 

підприємства є фінансова стратегія.  

В цілому фінансову стратегію можна визначити як одну з 

найважливіших функціональних стратегій підприємства, що забезпечує усі 

основні напрямки розвитку його фінансової діяльності і фінансових відносин 

шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів 

формування і використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього 

середовища.  

Фінансова стратегія розглядається науковцями з двох точок зору: як 

функціональна стратегія, яка має підпорядкований характер відносно 

загальної корпоративної стратегії підприємства, і як складова загальної 

концепції розвитку підприємства, тобто складова фінансового менеджменту 

підприємства.  

Розрізняють декілька видів фінансової стратегії: генеральну, 

оперативну і стратегію виконання окремих задач. Реалізація даних стратегій 

дозволяє ефективно планувати та використовувати фінансові ресурси 

підприємства. Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства 

визначається рядом умов: інтенсивністю зміни факторів зовнішнього 

фінансового середовища, рухом підприємства по стадіях його життєвого 

циклу, зміною напрямків виробничої діяльності підприємства.  

Процес розробки фінансової стратегії підприємства, як правило, 

включає ряд етапів, основними серед яких є: визначення загального періоду 

формування фінансової стратегії, дослідження факторів зовнішнього 

фінансового середовища, оцінка сильних та слабких сторін підприємства, 

комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції, формування стратегічних 

цілей фінансової діяльності підприємства, розробка цільових стратегічних 

нормативів, прийняття основних стратегічних фінансових рішень, оцінка 



розробленої фінансової стратегії, забезпечення її реалізації та організація 

контролю за реалізацією.  

Основою для розробки фінансової стратегії є стратегічний фінансовий 

аналіз, який полягає у визначенні впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища на результативність здійснення фінансової 

діяльності підприємства з метою виявлення особливостей і можливих 

напрямків його розвитку в перспективному періоді. Стратегічний фінансовий 

аналіз базується на застосуванні спеціальних методів аналітичного 

дослідження, таких як SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SNW-аналіз, портфельний 

аналіз, метод сценаріїв, експертний аналіз, а також доповнюється 

комплексним аналізом фінансового стану підприємства.  

Найбільш універсальним та широко застосовуваним методом є 

SWOT- аналіз, який включає аналіз сильних і слабких сторін внутрішнього 

середовища організації, а також можливостей і загроз зовнішнього 

середовища.  

Результатом здійснення стратегічного фінансового аналізу є 

формування моделі стратегічної фінансової позиції підприємства, яка 

різносторонньо та комплексно характеризує передумови і можливості його 

фінансового розвитку у розрізі кожної зі стратегічних домінантних сфер 

фінансової діяльності.  

Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є публічне 

акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» - найбільший 

універсальний міжрегіональний комерційний банк України, орієнтований 

перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм 

власності. 

На сьогодні банк обслуговує 500 тисяч корпоративних клієнтів, 450 

тисяч приватних підприємців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. 

Щодня послугами ПриватБанку користується понад 2 мільйонів осіб. 
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