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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

THEORETICAL ASPECTS OF REINGINEERING AS AN INNOVATION TREND 
OF FINANCIAL MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена актуальним питанням використання 

реінжинірингу як інноваційної тенденції у фінансовому ме-
неджменті комерційних банків. Встановлено, що надзвичайно 
гостро постає потреба в розробленні інноваційних інструментів 
впровадження дієвого фінансового менеджменту у вітчизня-
них комерційних банках. Доведено, що пришвидшення дина-
міки на ринку банківських продуктів потребує оперативного 
реагування банківських структур на зміни потреб ринку, все 
це відображається у пришвидшеному розробленні і реалізації 
нових продуктів та послуг. Визначено сутність поняття «реін-
жиніринг». Встановлено, що ключовою метою застосування 
реінжинірингу як інноваційного інструменту у фінансовому 
менеджменті комерційних банків є необхідність пошуку, а та-
кож відмова від застосування застарілих та недієвих методів 
організації й управління комерційними банками за допомогою 
впровадження якісно нових та перспективних. Результатом ви-
користання реінжинірингу в фінансовому менеджменті комер-
ційних банків є скорочення витрат, збільшення продуктивності, 
поліпшення якості, зниження ризиків, скорочення чисельності 
зайнятого персоналу, підвищення рівня задоволеності клієнтів.

Ключові слова: менеджмент, комерційні банки, управлін-
ня, реінжиніринг, інноваційний інструмент, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам использования 

реинжиниринга как инновационной тенденции в финансовом 
менеджменте коммерческих банков. Установлено, что чрезвы-
чайно остро стоит потребность в разработке инновационных 
инструментов внедрения действенного финансового менед-
жмента в отечественных коммерческих банках. Доказано, что 
ускорение динамики на рынке банковских продуктов требует 
оперативного реагирования банковских структур на изменения 
потребностей рынка, все это отражается в ускоренной раз-

работке и реализации новых продуктов и услуг. Определена 
сущность понятия «реинжиниринг». Установлено, что ключе-
вой целью применения реинжиниринга как инновационного ин-
струмента в финансовом менеджменте коммерческих банков 
является необходимость поиска, а также отказ от применения 
устаревших и недейственных методов организации и управле-
ния коммерческими банками за счет внедрения качественно 
новых и перспективных. Результатом использования реинжи-
ниринга в финансовом менеджменте коммерческих банков 
является сокращение расходов, увеличение производитель-
ности, улучшение качества, снижение рисков, сокращение 
численности занятого персонала, повышение уровня удовлет-
воренности клиентов.

Ключевые слова: менеджмент, коммерческие бан-
ки, управления, реинжиниринг, инновационный инструмент,  
оптимизация.

ANNOTATION
The article deals with topical issues of using re-engineering 

as an innovative tendency in financial management of commercial 
banks. It has been found that there is an urgent need to develop 
innovative tools for implementing effective financial management 
in domestic commercial banks. It is proved that acceleration of 
dynamics in the market of banking products requires prompt re-
action of banking structures to changing market needs, all this is 
reflected in the accelerated development and implementation of 
new products and services. The essence of the concept of "reengi-
neering" is defined. It is established that the key purpose of using 
reengineering as an innovative tool in the financial management of 
commercial banks is the need to search, as well as to refuse the 
use of outdated and inactive methods of organization and man-
agement of commercial banks by introducing qualitatively new and 
promising ones. The result of the use of reengineering in the finan-
cial management of commercial banks is to reduce costs, increase гр
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productivity, improve quality, reduce risks, reduce the number of 
employees, increase customer satisfaction. Reengineering in the 
financial management of commercial banks should also ensure 
that the bank's liquidity is maintained as a guarantee of its reli-
ability, the interests of depositors and creditors are respected, and 
the risks of banking activities are minimized. Reengineering the 
financial management of commercial banks is the restructuring or 
creation of new processes to increase the efficiency and compet-
itiveness of banks. So, to summarize the study, let us emphasize 
that the system of financial management of commercial banks is 
represented by interrelated elements: subjects, objects, purpose, 
tasks, functions, principles, as well as the mechanism of realiza-
tion of the set tasks. The interaction of all elements - processes of 
financial management in the banking sector will provide an oppor-
tunity to translate the financial management of commercial banks 
to a new level. In today's context, reengineering is an innovative 
tool in improving the financial management of commercial banks, 
enabling commercial banks to achieve competitive advantages, in-
crease revenues and at the same time reduce costs.

Key words: management, commercial banks, management, 
reengineering, innovative tool, optimization.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Економіка України, котра офіційно перебуває 
на стадії реалізації стратегії європейської інте-
грації визначає ключовим пріоритетом зовніш-
ню і внутрішню політику на короткострокову 
та довгострокову перспективу. В таких умовах 
ключовими цілями є зміцнення стабільності 
банківського сектору, котрий є гарантом фінан-
сової рівноваги в країні.

З огляду на вищенаведене, надзвичайно го-
стро постає потреба в розробленні інноваційних 
інструментів впровадження дієвого фінансового 
менеджменту у вітчизняних комерційних бан-
ках, які мають на меті моніторинг, створення 
та запровадження всіх наявних можливостей 
конкурентного середовища з метою його розви-
тку в складних умовах інтернаціоналізації кон-
куренції в банківському середовищі.

Використання показників ефективності фі-
нансового менеджменту комерційних банків є 
надзвичайно важливим, що дає змогу знахо-
дити шляхи підвищення якості бізнес- проце-
сів. Одним із інноваційних методів управління, 
який має можливість впливати на результа-
тивність будь-якої діяльності, є реінжиніринг 
бізнес-процесів, котрий має на меті зміну спо-
собу діяльності бізнес-процесу. Результатом 
використання реінжинірингу у фінансовому 
менеджменті комерційних банків є скорочен-
ня витрат, збільшення продуктивності, поліп-
шення якості, зниження ризиків, скорочення 
чисельності зайнятого персоналу, підвищення 
рівня задоволеності клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики фінансового ме-
неджменту комерційних банків, а також засто-
сування реінжинірингу як інноваційної тенден-
ції досліджували у своїх наукових працях такі 
вітчизняні і закордонні науковці, як: Х. Ал-
лен Пол, М. Хаммер, Дж. Чампі, В.В. Крас-
нова, Б.О. Жнякін, Є.Г. Рясних, В.М. Лачко-
ва, Л.І. Лачкова, І.Л. Шевчук, Т.П. Фурса, 
В.Я. Вовк, В. Міщенко, Н. Слав’янська, 
О. Криклій.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Пришвидшення динаміки 
на ринку банківських продуктів потребує опе-
ративного реагування банківських структур 
на зміни потреб ринку, все це відображається 
у пришвидшеному розробленні і реалізації но-
вих продуктів та послуг. Значна кількість таких 
продуктів за характером споживання інтегрува-
лася з індивідуальних в масові – для фізичних 
осіб, малого і середнього бізнесу; така ситуація 
спричинила виникнення проблем зниження ви-
трат роздрібного і всього банківського сектору, 
а також проблематику реалізації інноваційних 
конкурентних переваг банківських установ.

Одним з інноваційних шляхів вирішення 
цієї проблематики в сучасних кризових умовах 
виступає реінжиніринг фінансового менедж-
менту комерційних банків.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження особливос-
тей застосування інструментів реінжинірингу 
як інноваційної тенденції фінансового менедж-
менту комерційних банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «реінжиніринг» у сфері банківської ді-
яльності набуло популярності відносно недавно. 
Основоположником концепції реінжинірингу є 
Майкл Хаммер.

Реінжиніринг – «це ефективний метод управ-
ління бізнесом, в основі якого лежить введення 
нових технологій в умовах зростання конку-
рентної боротьби на світовому ринку. Реінжи-
ніринг фінансового менеджменту комерційних 
банків – це реструктуризація або утворення 
нових процесів з метою підвищення результа-
тивності та рівня конкурентоспроможності ді-
яльності банків» [1 с. 112; 2, с. 215].

Велика кількість провідних компаній у сві-
ті, а також банки в практичній діяльності вико-
ристовують саме реінжиніринг бізнес-процесів. 
Аналізуючи закордонний досвід, а саме інфор-
мацію, надану компанією Ernst and Young, 
лише 100 найбільших банків Північної Аме-
рики у 2009 р. на проведення реінжинірингу 
витратили 3,9 млрд. дол. США. Інші фінансові 
компанії США вклали в проекти на проведення 
реінжинірингу приблизно 37 млрд. дол. США 
з метою покращення якості послуг і зниження 
витрат [3].

Вважаємо за необхідне насамперед дослідити 
сутність та особливості фінансового менеджмен-
ту в комерційних банках.

Б. Жнякіна і В. Краснова наголошують на 
тому, що фінансовий менеджмент комерційного 
банку – це сукупність принципів, засобів і форм 
організації грошових відносин, спрямованих на 
процес управління його фінансово-господар-
ською діяльністю, в яку входять: розроблення 
і реалізація фінансової політики, інформацій-
не забезпечення, оцінка й аналіз інвестиційних 
і інноваційних проектів та генерація «портфе-
ля» інвестицій, а також поточне фінансове пла-
нування і контроль [4, с. 23].
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Є.Г. Рясних фінансовий менеджмент трактує 
як підсистему загального управління господар-
сько-комерційною діяльністю, котра охоплює 
сукупність принципів, методів та форм органі-
зації управління всіма аспектами його фінан-
сової діяльності та спрямована на реалізацію 
стратегічних і тактичних цілей [5, с. 12].

На нашу думку, ключовою метою фінансо-
вого менеджменту в комерційних банках ви-
ступає побудова оптимальної організаційної 
структури, котра має на меті забезпечення 
планування та реалізацію фінансових опера-
цій банків у межах стратегії, спрямованої на 
зростання фінансової стійкості і прибутковості 
за одночасного збереження стабільності банків-
ської діяльності.

Фінансовий менеджмент комерційних бан-
ків складається з комплексу взаємозалежних 
елементів та включає в себе керовану підсис-
тему, функціональну підсистему та керівну 
підсистему, а також інформаційне забезпечен-
ня. З метою пояснення сутності фінансового 
менеджменту в комерційних банках важливо 
визначити суть та значення кожного елемента. 
Система фінансового менеджменту комерцій-
них банків наведена на рисунку 1.

Суб’єктами управління в системі фінансо-
вого менеджменту комерційних банків є прав-
ління банку, топ-менеджмент і персонал банку, 
які за допомогою різних форм управлінського 
впливу здійснюють цілеспрямовані дії на ефек-
тивне функціонування об’єктів. Об’єктами фі-
нансового менеджменту виступають підсистеми 

формування та розподілу фінансових потоків 
банку (управління активами і пасивами, управ-
ління кредитним портфелем, прибутком, лік-
відністю, ризиком та ін.) [7, с. 93].

За аналогією до будь-якої системи фінансо-
вий менеджмент комерційних банків доцільно 
формувати за такими принципами [8, с. 336]:

– системності;
– узгодженості;
– варіантності;
– збалансованості;
– пріоритетності;
– причинності;
– відповідальності.
Фінансовий менеджмент комерційних банків 

допомагає здійснити мінімізацію впливу різних 
ризиків, досягти поставлених цілей з урахуван-
ням ринкової кон’юнктури.

Реінжиніринг фінансового менеджменту ко-
мерційних банків має на меті удосконалення тих 
напрямів діяльності, які гарантовано забезпечать 
банку стабільний прибуток і конкурентні перева-
ги, дадуть змогу утримати лідерство за визначе-
ними показниками в сегменті ринку банківських 
послуг. Застосування реінжинірингу допомагає 
ефективно зосередити діяльність працівників на 
досягнення цілей, окреслених стратегією розви-
тку. Це стосується також політики маркетингу, 
вона сприяє конкурентоспроможності банків-
ської діяльності завдяки ціновій політиці чи не-
стандартним методам стимулювання продажів.

Ми вважаємо, що ключовою метою за-
стосування реінжинірингу як інноваційного  

 

 

Система фінансового менеджменту в комерційних банках

підсистема

підсистема

Керована

Об’єкт управління Капітал, зобов’язання, фінансові ризики, фінансові 
результати 

Суб’єкт управління 

Особа (або група), які мають право приймати 
управлінські рішення і несуть відповідальність за 

результати 

Функціональна 

Методи управління Фінансове планування, фінансовий аналіз, 
фінансовий контроль 

Забезпечення процесу 
управління фінансами Нормативне, інформаційне, технологічне, кадрове 

забезпечення 

Рис. 1. Система фінансового менеджменту комерційних банків
Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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інструменту в фінансовому менеджменті комер-
ційних банків є необхідність пошуку, а також 
відмова від застосування застарілих та недієвих 
методів організації й управління комерційними 
банками за допомогою впровадження якісно но-
вих та перспективних.

У процесі застосування реінжинірингу в фі-
нансовому менеджменті комерційних банків 
важливо виокремити головні його критерії, до 
яких деякі фахівці відносять: клієнтоорієнто-
ваність, максимальне задоволення потреб клі-
єнтів, забезпечення конкурентних переваг та 
технологічність бізнес-процесів [9, с. 4].

Показники оцінювання реінжинірингу в ко-
мерційних банках наведені на рисунку 2.

Клієнтоорієнтованість – свідчить про те, що 
будь-яка дія спрямована на досягнення мак-
симального задоволення потреб клієнтів. Кри-
терій технологічності бізнес-процесів дасть 
можливість сформувати інформаційне поле, 
в котрому усі учасники матимуть змогу отриму-
вати вичерпну інформацію про весь асортимент 
і умови банківського обслуговування.

Реінжиніринг у сфері фінансового менедж-
менту комерційних банків надає нові конку-
рентні переваги, дає можливість зменшити ви-
трати та збільшити доходи, забезпечуючи при 
цьому швидку реакцію комерційних банків на 
зміни кон’юнктури. Реінжиніринг у фінансово-
му менеджменті комерційних банків повинен 
також забезпечувати підтримання ліквідності 
банку як гарантію його надійності, дотримання 
інтересів вкладників і кредиторів, мінімізацію 
ризиків банківської діяльності.

Висновки із цього дослідження. Отже, під-
водячи підсумки проведеного дослідження, на-
голосимо на тому, що система фінансового ме-
неджменту комерційних банків представлена 
взаємопов’язаними елементами: суб’єктами, 
об’єктами, метою, завданнями, функціями, 
принципами, а також механізмом реалізації 
поставлених завдань. Взаємодія усіх елемен-
тів і процесів фінансового менеджменту в бан-
ківській сфері дасть можливість перевести фі-
нансовий менеджмент комерційних банків на 

якісно новий рівень. В умовах сьогодення реін-
жиніринг виступає інноваційним інструментом 
у питаннях удосконалення фінансового менедж-
менту комерційних банків, це дає можливість 
комерційним банкам досягати конкурентних 
переваг, підвищувати доходи й одночасно ско-
рочувати витрати. Реінжиніринг у фінансовому 
менеджменті комерційних банків сприяє під-
тримці ліквідності банків та виступає одним із 
ключових методів антикризового управління 
комерційних банків, все це гарантує швидкі 
і якісно нові зміни в діяльності комерційних 
банків з метою досягнення фінансової ефектив-
ності і стійкості в складних умовах конкурент-
ного середовища.
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