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Актуалыпсть теми. Внаслщок виникнення й розвитку кризових явищ в сучасних умовах 
функщонування еконолпки краши, особливого значения набувае доегпдження наслццйв фпзансово! 
кризи в процесах функщонування та розвитку банюв. В умовах мшливого зовшшнього середови- 
ща суттсво зростае ймов1ршсть настання негативних наслщюв вщ управлшських помилок, що 
призводить до зниження ефективносп башовсько! д1яльност1. Змши у зовнппньому економ1чному 
оточенш банюв, зумовлюють необхщшсть перегляду гснуючих BHyrpiniHix положень та розроб- 
лення нових стосовно управлшня банк1вською д1яльшстю, а саме щентифгкац1я б1знес-процес1в, 
як1 найбшып впливають на розвиток банку, та потребуютъ змш, з урахуванням не тгпьки реально! 
ситуацп, але й перспектив !х розвитку.

Постановка проблеми. Стабитьшсть банювсько! системы, яка заложить вщ функщонування
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б1знес-процейв, що вщповщають вимогам часу, е чи не головною вимогою, що висуваеться 
сусшльством до банив. Головне завдання банювського менеджменту в умовах кризово! ситуацЙ 
полягае в оперативному виробленш рппень щодо змш певних б1знес-процейв, яю дозволили б до- 
сягти сприятливого результату з мш1мумом додатково залучених кошттв i з мппмально негатив - 
ними наслщками. В економ1чнш наущ та, вщповщно, у банювськш практищ, юнують рйномаштш 
точки зору щодо необхщносй та економ1чно! доцшьносй решжишрингу б1знес-процесш в умовах 
динам1чного внутрппнього та зовнппнього економ1чного середовища. Проблеми решжишрингу та 
пщвищення ефективносй дшльносй банктвсько! системи досл1джують заруб1жш, впчизняш 
науковщ та економюти-практики: М. Хаммер, Дж. Чампа, X. Аллен, М. Робсон, Н.М. Абджеев, 
Т.П. Данько, С.В. 1льдеменова, А.Д. Кисельова, Т.С. Смовженко, В.М. Гриньова та шпп. Останн1м 
часом у наукових виданнях запропоновано багато методик щодо щентифпсацй б1знес-процес1в 
банку, яю потребують змш, що дозволяе виявити критичш процеси в умовах економ1чно'1 
нестабшьносй i невизначеносй. Меншою Miporo розроблеш прикладш аспекти ще! Teopii до 
банювсько! д1яльносп. Тому, реал1зац1я науково обгрунтованих комплексних методик 
щентифпсацй б1знес-процес1в банку, яю пщлягатимуть решжишрингу дае змогу протистояти дй 
негативних чинниюв, яю виникають здебшыпого стохастично. Таким чином, для сучасного етапу 
розвитку банювсько! системи Украши i свйово! банювсько! системи в цшому, актуальною е зада
ча виявлення б1знес-процес1в, яю впливаютъ на стан розвитку, характер взаемозв'язюв, 
особливосп функцюнування як окремих процейв дшльносй, так i банку в цшому, а також оцшки 
ефективносй та результативносй ix змш.

Викладення основного мате pi ал у. Одним з шдход1в щентифпсацй критичних б1знес-процейв 
в банку для виявлення юнуючих проблем i реальних можливостей ix вирппення, фахгвщ викори- 
стовують оцшку фшансового стану банку, що характеризуе результатившсть його дiяльнocтi. На 
сьогодш в економ1чнш nrrepaiypi запропоновано велику юльюстъ р!зномаштних пщходш та мето
дик оцшки фшансового стану пщприемств, яю дозволяютъ комплексно та всеб1чно проанал1зувати 
його дшльшсть. Найбшып доцшьним методом оцшки фшансового стану банку та виявлення 
б1знес-процеюв, яю необхщно змшювати в процей функцюнування та його розвитку е застосу- 
вання SWOT-aHaai3y. Фокусування SWOT-aHani3y на конкретному сегмент! (6i3Hec-процeci), а не 
оргашзацй взагал1 - забезпечуе виявлення найбшып важливих для нього сильних i слабких сторш, 
зд1бностей по боротьб1 з загрозами i використанню можливостей. Авторами [1] запропоновано 
передне фактор1в внутрппнього середовища, що сигнал1зують про необхщш змши б1знес-процес1в 
банку. Факгори внутрпннього середовища згруповано в po3pi3i пщсистем б1знес-процейв банку: 
стратейчного менеджменту, маркетингу, персоналу, шновацш, шформацшного забезпечення та 
економ1чно! дшльносй. Запропонований перелж фактор1в внутрпннього середовища б1знес- 
процейв банку дозволяе д1агностувати кризи в його внутрппнй подсистемах.

Виходячи з цього, для цппсно! характеристики розвитку банку з метою д1агностики б1знес- 
процейв, яю потребують змш, наступним пщходом е необхщшеть видшення ютотних BHyrpinmix 
фактор!в, що впливають на ix результатившсть. L[i факгори зумовлеш шнуванням вщносно уста- 
лених причинно-наслщкових зв'язюв у процесах функцюнування i розвитку банку. Таю вщносно 
усталеш зв'язки отримали назву BHyrpiniHix прихованих факторов впливу на процеси 
функцюнування i розвитку сощально-економ1чно! системи, якою в даному pa3i е банк. Для отри- 
мання цих фактор1в, доцшьно використати спещальний математичний апарат - факторний анал1з. 
У сучаснш математичнш статистищ пщ факторним анал1зом розум1ютъ сукупшсть метод1в, що на 
основ! реально юнуючих зв'язюв показниюв-ознак дозволяютъ вилучити i юльюсно описати 
латентш узагальнююч1 характеристики оргашзацшно! структури i мехашзму розвитку 
дослщжуваних явищ i процейв [2].

На рисунку 1 (запропоновано [3]) зображено приклад причинно-наслщкових зв'язюв у процесах 
функцюнування i розвитку банку. Ступшь взаемодЙ 6i3Hec-npo4eciB встановлюеться за результа
тами факторного анал1зу та вщображена за допомогою умовних символов, що характеризують цю 
ступшь.

На третьему крощ для проведения змш в б1знес-процесах надзвичайно важливою проблемою е 
визначення мети таких змш, що адекватно вщображають форми прояву сутносй дослщжуваного 
явища. Без цього не можлив1 оцшка та полшшення процеств. Система показниюв повинна пилено 
описувати б1знес-процес банку, тому анал1з початково! шформацй мае складатися з проведения 
змютовного анал1зу б1знес-процесу. Метою такого аналтзу е теоретичне обгрунтування ознак яви
ща, визначення його мети, яка повинна вщповщати стратейчним цшям банку, щоб стратейчш цш 
банку були також вим1ряш та прив’язанш до конкретних вщцв дшльносй (б1знес-процейв), що в
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свою чергу забезпечить вилпршсть результативноси процеств.

Умовш позначення ступеня впливу процеив в мереж! процес1в:

® - 9 бажв ( );
© - 3 -бйли ( );
У-1--бал( )

Рисунок - Матрична д1аграма взаемоди процепв

Приклад таких стратепчних цитей наведено в таблищ. Перелпс ягасних характеристик, що в 
цшому i зокрема за складовими описують багатом1ршсть форми його прояву. Результатом такого 
анализу е змютовна, ягасно обгрунтована система збалансованих показнигав б1знес-процесу.

Система збалансованих показнигав (BSC) [4] дае можливють гальгасно виразити цыьов1 показ- 
ники оргашзацп в ув'язш i3 стратепею i баченням перспективи. Основною перевагою системи зба
лансованих показнигав с поеднання фшансових та не фшансових показнигав, внутрппнього та 
зовнппнього погляду на б1знес-процес банку, забезпечення взаемозв’язку м1ж показниками та 
щлями, яга стоять перед б1знес-процесом, та штеграцы з заходами необхщними для досягнення 
щлей. Диференц1ац1я фактор1в ycnixy кожного банку досягаеться побудовою карти причинно- 
наслщкових зв’язгав показнигав. Одним з головних завдань ц побудови е визначення сили означе- 
них зв’язгав, розрахунок часового лагу м1ж причиною й слщством та оцшка впевненосп в визна- 
чених залежностях. Добре сформульована карта вщображае стратепчну лопку причинно- 
наслщкових зв’язгав м1ж поточною д1яльшстю й довгостроковим ycnixoM.

Четвертий шдхщ реал1зуеться за допомогою шструментарпо математично! статистики. 
Bifli6paHi в систему показники повинш мати шформацшну цшнгстъ. Фахтвщ: Отенко И., Плюта В. 
рекомендують обчислювати абсолютну та вщносну шформацшну цшшсть показнигав, що визна- 
чають ознаки явища.

Показник вщносно! шформацшно! цшносп ознаки визначаеться:

(1)

1=1

де и - число показнигав ознак, що вццбраш змктовим анал1зом.
п

Значения wb задовольняе умов!: w, >0, = 1.
>=1

На шдстав! показнигав абсолютно! i вщносно! шформацшно! цшносп маемо змогу вщкинути п 
ознаки, яга не мають цшносп шзнання (з погляду економжо-математичного моделювання). Це, як 
правило, п показники, величини яких стал! чи майже стал!.
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Таблиця - Приклад показник1в досягнення стратепчних щлей банку

Б1знес-процеси та 
об’екти Стратепя Показники

Клкнти Яюсть обслуговування Кшыйсть рекламацш
Кшыастъ закрытых рекламацш

Стабшьшсть ринку Кшыасть постшних кгпенпв
Об'ем продаж1в /об’ем продаж1в по- 
переднього перюду

Фшанси Стабшьне зростання прибутку Маржинальный прибуток
Чистий прибуток
Обсяг продаж1в

Скорочення витрат на вироб- 
ництво нового товару/послуги

Соб1варт1сть

Оптим1зац1я витрат Постшш витрати
Змшш витрати

Контроль заборгованосп Кредиторська заборговашсть
Дебггорська заборговашсть
Внутрппньосистемна заборговашсть

Надання товар1в та 
послуг

Збшыпення обсяпв продажу Об'ем продаж1в/об'ем продаж1в попе- 
реднього перюдуЗбшыпення номенклатуры 

продукта/послупв
Полшшення умов надання по- 
слуги

Час обслуговування
Термш ди послуги
Повнота шформацшного забезпечен- 
ня

Захоплення нових регюшв Кшыйсть фшш
Кшыпсть вщдшень

Процес визначення б1знес-процеслв банку як1 потребують змш в умовах невизначеносп середо- 
вища господарювання перетворюеться у досить складну управлшську задачу, яка потребуе ураху- 
вання ycix BHyrpiniHix взаем озв’язта, ix взаемних вплив1в, формал1зованого управлшня, докумен
тального оформления Bcix функщональних та оргашзацшних процес1в. Для вирппення piei задач! 
вкрай важливим е складання детального опису гснуючих б1знес-процес1в та запланованих змш, а 
також розробка вщповщних методичных пщход1в проектування. В основу таких методичных 
пщход1в можуть бути покладеш вже icHyroni напрацьоваш вщповщш методики та шструменти 
розроблеш такими вченими, як: В.М. Гужва, А.Г. Постовой, I. Бушуева, В. Дем'яненко, С.В. Мак
лаков, Е. Деревянко, Т. Лагода, Г. Калянов, Б.М., зокрема:

- мови моделювання IDEF, за допомогою яких е можливють граф1чного представления систем 
як сукупносп взаемодпочих робгг i функцш;

- програмш засоби для здшснення та автоматизацп Bcix етап1в розробки систем, серед яких 
ARIS та BPwin;

- CASE-технологп розробки складних шформацшних систем;
- юнуюча практика застосування заруб1жними та впчизняними пщприемствами м1жнародних 

стандарта менеджменту якосп ICO 9001, яга мютять рекомендацй щодо складання под1бних 
опиыв.

Узагальнюючи можна зазначити, що процес перебудови д1яльносп банку i3 здшсненням змш в 
б1знес-процесах е багатоплановим i включае:

1) оцшку фшансового стану банку, що характеризуе результатившсть його д1яльносп за допо
могою методологи SWOT-aHani3y;

2) виявлення внутрппшх фактор1в, що впливають на результатившсть банювсько! д1яльност1 
виходячи з анал1зу зовнппнього середовища;

3) визначення меги змш б1знес-процес1в, що адекватно вщображають форми прояву сутносп 
дослщжуваного явища;

4) складання детального опису гснуючих б1знес-процес1в та запланованих змш, а також розроб- 
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ка вщповщно! методологи проектування.
Висновки. Доогпджено питания сучасних методичных падход1в щентифжацп 6i3Hec-npopeciB 

банку, яга потребують змш за сучасних умов господарювання. В результат! проведеного аналку 
метод1в щентифжацп критичных б1знес-процес1в , було запропоновано комплексных пщхщ щодо 
анал1зу внутрппнього середовища банку, де основною рисою е змша управлшсько! структуры та 
принцитв функцюнування, ix спрямування на досягнення поставлених стратепчних цтпей.

Подалыш доопдження доцтльно присвятити побудов1 метод!в i моделей показнигав 
ефективносп та результативносп б!знес-процес1в банку для обгрунтування економ1чно1 
доцшьносД ix решжишрингу.
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