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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕІНЖИНІРИНГУ В 

БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті досліджено наукові підходи щодо застосування фінансового реінжинірингу в банківській діяльності. 

Виявлено, що успішність використання даного інструменту дасть можливість в перспективі реформувати основні напрями 
системи в банківському секторі. Взаємодія усіх елементів і процесів фінансового реінжинірингу дозволить перевести 
фінансовий менеджмент комерційних банків на якісно новий рівень. Сучасним банкам для того щоб досягати конкурентних 
переваг, підтримати ліквідність, підвищити доходи інноваційним інструментом має стати фінансовий реінжиніринг. На 
сьогоднішній день це один із ключових методів антикризового управління комерційних банків і направлений на досягнення 
фінансової ефективності і стійкості банківської діяльності. 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF FINANCIAL REENGINEERING  

IN BANKING ACTIVITY 
 
The article examines scientific approaches to the application of financial reengineering in banking. 
The interaction of all elements and processes of financial reengineering will bring the financial management of 

commercial banks to a qualitatively new level. For commercial banks, to achieve competitive advantage, maintain liquidity, increase 
profits and at the same time reduce costs, today must become an innovative tool for reengineering. Which is one of the key 
methods of crisis management of commercial banks and aimed at achieving financial efficiency and sustainability of banking. This is 
a rational organization of the process of activity, which allows customers to get a quality banking product or maintain leadership in 
certain indicators of the banking business. It is also the management of personnel in customer service. This direction allows you to 
effectively direct the activities of employees in the right direction, ensuring that the bank achieves the goals of the development 
strategy. This also applies to marketing policy, which increases the competitiveness of banking by specific means - through pricing 
policy or non-standard methods of sales promotion. In this case, adequate restructuring of other parts of the bank's management 
system must be ensured. Actually, this is the concept of banking reengineering. 

Reengineering in the field of financial management of commercial banks provides new competitive advantages, allows 
you to reduce costs and increase revenues, while ensuring a rapid response of commercial banks to changing situations. 
Reengineering of financial management of commercial banks should also provide support for the Bank's liquidity as a guarantee of 
its reliability, compliance with the interests of depositors and creditors, minimization of banking activities. 

Reengineering of financial management of commercial banks helps maintain the liquidity of banks and is one of the key 
methods of crisis management of commercial banks, all this guarantees rapid and qualitatively new changes in the activities of 
commercial banks to achieve financial results. efficiency and stability in difficult conditions of the competitive environment. 

Banking reengineering should be aimed at identifying and significantly improving the main components of the banking 
business, which can provide it with stable profits and competitive advantages. 

Keywords: bank; financial reengineering; crediting; business processes; innovative activity. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями 

У умовах глобалізації світової економіки та ринкових перетворень вітчизняної фінансової системи 

сучасні українські банки потребують адекватні стратегії удосконалення діяльності і оновлення свого 

бізнесу. В процесі прискорення та впровадження нових банківських продуктів і послуг відбуваються досить 

оперативні реакції на зміни ринкової ситуації фінансового сектору. Світовий досвід роботи закордонних 

банків засвідчує, що за допомогою цього інструменту фінансовим установам вдається досить швидко 

реагувати на зміни кон’юнктури ринку, досягати конкурентних переваг на ринку банківський послуг, 

підвищувати доходи та одночасно скорочувати витрати. В Україні без впровадження та використання 

фінансового реінжинірингу банківська діяльність не може цілком задовільнити потреби споживчого сектору 

банківських послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед вітчизняних і закордонних науковців, які займаються питаннями використання та 

застосування фінансового реінжинірингу, можна виділити наступних: Т. Девенпорт [1], М. Хаммер і 

Дж. Чампі [2], Пол Аллен [3], Данченко О.В. [4], Лачкова В. М. [5], Фурса Т. П. [6], Волков К. В. [7], 

Вовк В. Я. [8].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття 

Незважаючи на значну кількість досліджень у напрямку застосування фінансового реінжинірингу в 

банківській діяльності, питання ефективності та успішності використання цього інструменту, його сутність, 

особливості, переваги та недоліки потребують подальших досліджень. 
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Формулювання цілей статті 

Метою статті є виявлення можливостей застосування фінансового реінжинірингу як фінансового 

інструменту у напрямку інноваційного банківського менеджменту, а також систематизації теоретико-

методологічних підходів щодо його адаптації до сучасного банківського сектору. 

Виклад основного матеріалу 

Стратегія європейської інтеграції в Україні, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої та внутрішньої 

політики держави на короткострокову та довгострокову перспективу потребує зміцнення та стабільності 

щодо роботи банківського сектору, котрий є гарантом фінансової рівноваги в країні. Надзвичайно гостро на 

сьогоднішній день постає потреба в розробці нових, інноваційних та ефективних інструментів 

впровадження дієвого фінансового менеджменту в умовах конкуренції в складному банківському 

середовищі. Використання  одного із інноваційних методів банківського менеджменту, який забезпечить 

можливість впливу на ефективність та результативність будь-якої діяльності, є фінансовий реінжиніринг. 

Застосування фінансового реінжинірингу в банківській діяльності направлені на удосконалення тих 

підходів, які гарантовано забезпечать банку стабільний прибуток і конкурентні переваги, а також дадуть 

змогу утримати лідерство за визначеними показниками в сегменті ринку банківських послуг. Результатом 

використання реінжинірингу у фінансовому менеджменті комерційних банків є зниження ризиків, 

поліпшення якості банківських послуг, скорочення витрат, підвищення рівня задоволеності клієнтів та 

збільшення продуктивності. 

В процесі застосування реінжинірингу в фінансовому менеджменті комерційних банків було б 

доцільно виділити певні критерії, до яких перш за все відносяться: максимальне задоволення потреб 

клієнтів, забезпечення конкурентних переваг та клієнтоорієнтованість. 

Реінжиніринг фінансового менеджменту комерційних банків має на меті удосконалення тих 

напрямів діяльності, які гарантовано забезпечать банку стабільний прибуток і конкурентні переваги, 

забезпечать можливість утримання лідерства за визначеними показниками в сегменті ринку банківських 

послуг. Застосування реінжинірингу, як засвідчує практичний досвід, допомагає ефективно посприяти 

конкурентоспроможності та нестандартним методам стимулювання продажів банківських продуктів. 

На особливу увагу науковців та практиків за останні роки заслуговує проблема забезпечення 

ліквідності банків. Банківський бізнес під впливом сучасних тенденцій розвитку супроводжуються 

значними ризиками на які наражаються банки. Постійна трансформація цих ризиків потребує від банків 

впровадження інноваційних інструментів управління ними. Особливо це стосується вибору методів та 

інструментів управління ризиком ліквідності вітчизняних банків. Так як банківські кризи набули 

систематичного характеру, а в умовах прискореної глобалізації та відкритості економічної системи ще 

більше йде загострення та зростання рівня ризиковості діяльності у фінансовому секторі. Для оперативного 

реагування на характер прояву реальної кризи ліквідності її треба діагностувати та своєчасно виявити. Саме 

тому профілактичними заходами щодо попередження виникнення кризи ліквідності може стати 

інструментарій фінансового реінжинірингу[9]. 

Варто приділити увагу й передумовам застосування реінжинірингу в процесі реалізації механізму 

банківського кредитування. Реінжиніринг механізму кредитування доцільно проводити з метою зменшення 

розривів між вхідними фінансовими потоками та наданими новими кредитами. У здійсненні кредитування 

бере участь велика кількість ланок організаційної структури комерційного банку. І в результаті спільної 

роботи у загальному процесі може відбутися певний збій, при цьому ні співробітник, ні навіть група не 

знають всі технічні деталі. За таких умов, у разі впровадження нових продуктів, застосування фінансового 

реінжинірингу  надасть можливість створити динамічну модель ефективного функціонування кредитного 

механізму.   

На сьогоднішній день в комерційних банках за умов проведення реінжинірингу кредитування, варто 

врахувати такі особливості[10]: 

 - виконавці в процесі прийняття рішень досить обмежені в своїх повноваженнях виходячи з високої 

ризикованості кредитних операцій; 

- регламентовані та досить жорсткі правила проведення операцій з боку обов’язкового врахування 

вимог НБУ; подання та складання звітності по кредитних операціях до державних органів передбачає досить 

жорсткі вимоги до якості підготовки проектних процесів та часу його впровадження; 

- створюється висока залежність між процесом реінжинірингу та якості програмно-технічного 

забезпечення, а також кваліфікації програмістів; 

- виникає загроза відмивання «брудних» грошей, що вимагає та обумовлює високу відповідальність 

при здійсненні функцій фінансового моніторингу операцій банку; 

- динамічність моделі оновлення нормативної бази щодо виконання кредитних операцій досить 

висока. 

Світовий досвід показує, що проекти реінжинірингу проводяться по всьому світу вже майже 

двадцять років, і статистика дозволяє сформулювати певні висновки про негативні та позитивні моменти 

застосування проектів. Як правило, більше половини проектів повністю провалюються. Ще частина не 

досягає поставлених цілей і на це впливають наступні чинники: суттєвий опір змінам (60% проектів), 

обмеження, що притаманні існуючим системам (40%), недостатня узгодженість в діях роботи підрозділів 
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(40%), відсутність лідера проекту (40%),  очікування які не є реалістичними (30%), тощо [11, 12]. Таким 

чином перспективи застосування фінансового реінжинірингу відносно діяльності комерційного банку 

потребують, на наш погляд, подальших досліджень. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна відзначити, що функціонування 

сучасної банківської системи потребує перегляду існуючих підходів та концепцій щодо використання нових 

підходів для вдосконалення управління банківською діяльністю з метою зниження ризиків під час 

інвестування банками коштів у розвиток економіки. Банківський бізнес повинен використовувати новітні 

інструментарії управління  та трансформацій бізнес процесів — фінансовий реінжиніринг. Сучасний процес 

реінжинірингу в банківському секторі вимагає застосування системного підходу до аналізу зовнішнього 

середовища та структурування роботи в середині самого банку. Він створює умови реорганізації та 

підвищення ефективності банківської діяльності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 

застосування інструментів фінансового реінжинірингу щодо механізму кредитування у банках та оцінки їх 

ефективності, застосування інструментів моніторингу достатності та якості компонентів ліквідності,  а 

також адаптація кращого досвіду європейських банківських структур в проведенні фінансового 

реінжинірингу до умов розвитку фінансової банківської системи України. 
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