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ВСТУП
Постійний пошук банківського інновацій-

ного сегмента посідає важливе місце у проце-
сах інвестиційного циклу, що відбуваються в
період дієвості проектного фінансування.
Адже в умовах ринкової економіки керівники
банківських установ, головні бухгалтери і ме-
неджери різних рівнів мають приділяти більше
уваги вирішенню стратегічних проблем на базі
інноваційних підходів. У фінансовому ринко-
вому середовищі пошук інноваційного сегмен-
та має відбуватись як з позиції банківського
продукту, стратегії його розвитку та наявного
кадрового складу, тобто людського ресурсу,
котрий має творчі і креативні здібності. Вітчиз-
няний та зарубіжний досвід банківської діяль-
ності показує, що вміння якісно оцінити рівень
ефективності роботи персоналу забезпечує
чітке виконання різних інноваційних рішень, а,
як наслідок, сприяє досягненню намічених інве-
стиційних рішень.
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Виникає питання пошуку інноваційної лан-
ки в оцінці діяльності персоналу банків, який
виступає учасником механізму побудови різних
управлінських сфер. Актуалізується проблема
проектного інвестиційного фінансування, яке
має спиратися на інноваційні елементи не лише
у сфері оптимізаційного варіанту банківсько-
го ресурсу, а й в контексті професіоналізму,
креативності і творчих навичок задіяного
людського ресурсу. Безумовно, дослідження
доводять наявність різних методологічних оці-
нок рівня ефективності персоналу суб'єктів
господарювання, проте відокремленого паке-
ту визначення дієвості (ефективності) персона-
лу, який задіяний у проектному фінансуванні
на базі інноваційного сегменту не існує. На дум-
ку авторів, саме кризові явища, що охопили
сучасну банківську систему України, вказали
на загострення поставленої проблеми і наявну
потребу її вирішення. Враховуючі існуючі пра-
вила наукового дослідження, автори обрали
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напрям теоретичного пошуку методики оцінен-
ня ключового предмету вивчення, а саме банк-
івської інновації в підходах до визначення
ефективності (дієвості) персоналу в сфері про-
ектного фінансування, що має надати платфор-
му для прикладної основи впровадження ідеї.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні економічні теорії формують мето-

дологічні підходи, що є основою наукового по-
шуку і вибору напрямів інноваційного сегмен-
ту оцінення ефективності людського ресурсу,
який задіяний в банківському секторі економі-
ки та має прямий вплив на адаптацію циклів
проектного фінансування. Теоретичні здобут-
ки зарубіжних вчених таких, як Д. Норткотт [1],
М. Бромвіч [2], У. Шарп, Г. Дж. Александер,
Д. Бейлі [3], Е. Найтман [4], Ф. Рут, А. Філіпен-
ко [5], котрі забезпечили якісну наукову плат-
форму управління інноваційно-інвестиційними
циклами з різних позицій, дають можливість
більш предметно розкрити проблему.

Дослідження інноваційного сегмента в кон-
тексті банківського управління присвячено
праці таких науковців, як В.С. Котковський [6],
Б.Л. Луців [7], Т.В. Майорова та А.А. Пересада
[8]. У наукових розробках вищеназваних вче-
них обгрунтовується необхідність, доцільність
і методологічний аспект взаємозв'язку інно-
вацій та банківської стратегії. Можливості про-
ектного фінансування як результату фахово-
го розподілу інвестиційного ресурсу банків
розглянуто в дослідженнях О.П. Гузенко [9],
Т.П. Куриленко [10], В.В. Жукова [11]. При ви-
вченні методичних аспектів оцінення ефектив-
ності персоналу у розрізі впливу на результа-
тивність діяльності суб'єктів господарювання
були враховані здобутки А.М. Турило, О.В. Кор-
нух [12], Л.В. Балабанова, О.В. Сардак [13],
В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк [14],
Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко [15]. Науковці
звертають увагу на позитивний вплив якісної
та своєчасної оцінки роботи персоналу на
прийняття різних економічних рішень, особли-
во в інноваційно-інвестиційній сфері.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Не зважаючи на значну кількість наукових
праць, присвячених інноваційно-інвестиційним
аспектам банківської діяльності та методоло-
гіям оцінення рівня ефективності людського
капіталу, мало досліджень проблеми банківсь-
кого інвестиційного сегмента проектного фі-
нансування з позиції методології оцінки ефек-
тивності залученого людського ресурсу. По-

требують обгрунтування та розвитку питання
формування методологічної основи оцінки
ефективності використання людського ресур-
су з урахуванням інноваційного сегмента, на
базі протікання циклів проектного фінансуван-
ня.

Важливість та актуальність завдань оцінен-
ня із залученням інноваційного сегменту, рівня
ефективності залученого людського ресурсу
банку обумовило вибір напрямку дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Ключовою метою наукової розробки є

вдосконалення існуючої методологічної осно-
ви оцінення ефективності залученого людсько-
го ресурсу за рахунок розробки інноваційного
підходу із обгрунтуванням доцільності його
адаптації в циклах проектного фінансування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківська діяльність займає провідне

місце в економічному секторі країни. Як пра-
вило, банківський сектор виступає "кровонос-
ною" системою життєдіяльності країни вза-
галі. Така ситуація свідчить про рольовий ас-
пект банківських установ не лише у розвитку
економіки країни, а й при протіканні процесів
інноваційно-інвестиційного спрямування. До-
ведено, вчасно впроваджена інновація дає по-
зитивний поштовх для виконання інвестицій-
них стратегій, котрі намічені тими банківськи-
ми установами, які обрали шлях ринкового,
конкурентоспроможного та креативного роз-
витку.

Як правило, негативні тенденції в інвес-
тиційній сфері обумовлені наступними чинни-
ками:

— підвищення ризиків інвестування через
відсутність стабільної економічної політики;

— різка зміна умов функціонування комер-
ційних банків, які постійно вимушені адаптува-
тися до існуючих кризових явищ у фінансово-
му середовищі країни;

— різке коливанням інвестиційної складо-
вої бюджетних видатків;

— нерозвиненість фінансових ринків в
Україні;

— недостатній розвиток ринку цінних па-
перів та інших фінансових інструментів, систе-
ми захисту прав акціонерів, що не дозволяє
більшості підприємств залучати фінансові ре-
сурси через механізм фінансового ринку.

Наслідком зазначених чинників є наявний
негативний ефект інвестиційної стагнації, кот-
рий посилює падіння інноваційної активності
промислових підприємств, які є безпосередні-
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ми учасниками проектного фі-
нансування, що забезпечують
банківські установи.

Враховуючи вищевикладену
ситуацію, автори вважають за
доцільне та необхідне вдоскона-
лювати не лише цикли залучення
інвестицій як на макроекономіч-
ному, так і на мікроекономічно-
му рівні, а й, перш за все, підви-
щувати рівень ефективності про-
ектного фінансування. Доведено,
проектне фінансування являє со-
бою форму реалізації фінансово-
кредитних відносин учасників,
які пов'язані з організацією та
фінансуванням інвестиційного
проекту за умови, що джерелами
погашення заборгованості є гро-
шові потоки, генеровані проек-
том при поєднанні різноманітних
фінансових інструментів [9, с. 10].
У нашому випадку сфера дослід-
ження спрямована на оцінення
рівня ефективності діяльності
людських ресурсів, які представлені банківсь-
кими працівниками, котрі виступають, у певній
мірі, пасивним учасниками проектного фінан-
сування.

Безумовно, існують різні наукові розробки,
котрі висвітлюють цикли оцінення роботи пер-
соналу різних суб'єктів господарювання, про-
те відзначається наявність недостатньої уваги
до методології оцінення того виду людського
ресурсу, який займається обслуговуванням
різних операцій банку. Мається на увазі пер-
сонал обліковців, аналітиків, менеджерів і ке-
рівництво банку.

Практика показує, що банки, котрі беруть
участь у проектному фінансування, визнача-
ються з колом осіб, які сприяють його прове-
денню. В даному випадку стає зрозумілим, що
банки потребують наявного методичного апа-
рату для можливості оцінення діяльності даних
осіб. Цей методичний пакет, на думку авторів,
має спиратися на існуючі алгоритми оцінення
ефективності роботи персоналу, проте, вклю-
чати інноваційну складову, яка здатна врахо-
вувати певні специфічні риси роботи менед-
жерів банку, залучених для проведення комп-
лексу дій у проектному фінансуванні.

Автори вважають, на першому етапі доціль-
но дещо розширити існуючий понятійний апа-
рат для циклу оцінення. При цьому слід нага-
дати, що "… інновації стали суттю сучасного
розвитку в усіх сферах економіки, у тому числі

і в банківській сфері" [6, с. 19]. У монографіч-
ному дослідженні В.С. Котковського [6, с. 24]
справедливо відзначено той факт, що "… роз-
виток на основі активізації інноваційної діяль-
ності повинен здійснюватись не тільки в області
базових наукоємних галузей народного госпо-
дарства, …, але і в банківській сфері, що забез-
печує функціонування економічної системи в
цілому". Разом з тим, цінність зазначеного мо-
нографічного дослідження лежить в площині
авторського трактування поняття "банківські
інновації". Зазначену категорію пропонується
визначати як "… систему різноаспектних ново-
введень в будь-якій сфері функціонування бан-
ку …" [6, с. 41].

Отже, спираючись на таке твердження, ав-
тори вважають за доцільне визначити зміст
такої дефініції, як "людський ресурс банку".
Зокрема, нагадаємо, що дефініція "людський
ресурс" (від фран. ressource — ресурси, запа-
си) аж до кінця ХХ століття найчастіше ото-
тожнювалася з категорією "трудові ресурси" і
трактувалася як людські запаси (резерви), що
є в наявності. Проте сучасність висуває не-
обхідність зміни поглядів на роль людини в си-
стемі суспільного виробництва. Стає зрозумі-
лим, що змістовне навантаження дефініції
"людський ресурс" наповнюється новим зміс-
том, а саме: акценти, на думку авторів, мають
зміщуватися у бік повного використання всіх
потенційних можливостей людини, тобто люд-
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ського потенціалу. Зазначені міркування нада-
ють можливість авторам навести власне бачен-
ня розширеної сутнісної характеристики, зап-
ропонованої дефініції "людський ресурс бан-
ку" (рис. 1).

Автори вважають, розробка інноваційного
підходу до оцінення людського ресурсу банку
неможлива без надання оновленого змісту
даної дефініції. Запропонований авторами ва-
ріант її трактування має декілька переваг:

— по-перше, розкриття змісту дефініції ба-
зується на всіх існуючих сегментах, що прита-
манні індивідуумам суспільства взагалі, а, як
наслідок, в залежності від потреби використан-
ня категорії може залучатися різними суб'єкта-
ми господарювання, за умови зміни об'єкту
дослідження;

— по-друге, вперше людський ресурс бан-
ку розглядається з позиції соціально-економі-
чної категорії, що з позиції авторів засвідчує
єдність всіх рис індивідуумів від професійності
(кваліфікації) до творчості (креативності) на
базі стійких індивідуальних психологічних яко-
стей;

— по-третє, має місце інноваційний підхід,
який полягає в розкритті дефініції через су-
купні підходи, а саме: людський потенціал бан-
ку; призначення особистості діяльності банку;
реалізацію поставленої мети банку тощо.

Викладена інформація надає можливість
перейти до ключової мети дослідження з по-
зиції оцінення людського ресурсу банку із вра-
хуванням інноваційного сегмента, в межах про-
ектного фінансування.

За результатами проведених досліджень
авторами було встановлено той факт, що
більшість наукових праць у сфері оцінки людсь-
кого ресурсу обмежуються визначенням рівня
його ефективності, проте в контексті проект-
ного інвестування, котре відбувається при за-
лученні банківських працівників досить обме-
жене подано в розробках вчених. Актуалізацію
людських ресурсів у сфері оцінення персоналу
підкреслює доволі предметне визначення сут-
ності категорії "ефективність менеджменту
персоналу" групою вітчизняних вчених під ке-
рівництвом В.М. Данюка та В.М. Петюха. Нау-
ковці пропонують наступний зміст зазначеної
категорії: характеристика якості, корисності
управління людськими ресурсами на підпри-
ємстві, здатність забезпечувати потрійний
ефект у вигляді економічної вигоди для підпри-
ємств, удосконалення організації виробництва,
праці та соціальної вигоди для працівників [14,
с. 380]. На погляд більшості науковців "… усі
три складники ефективності менеджменту пер-

соналу (економічний, організаційний і соціаль-
ний) тісно пов'язані та взаємодіють, хоча дея-
ка перевага належить організаційній ефектив-
ності".

Звичайно, на ефективність діяльності справ-
ляють свій вплив різні чинники, серед яких до-
волі вагомим є людський фактор. Повертаю-
чись до предмету дослідження, стає зрозумі-
лим, що в межах проектного фінансування оц-
інення людського ресурсу банку має відбува-
тись з урахуванням як існуючої класичної
практики, так і з урахуванням інноваційного
сегмента. Безумовно постає питання обгрунту-
вання такого твердження. Міркування авторів
витікають з наступного:

— зацікавленість людського ресурсу банку
результативності проектного фінансування
має оцінюватись в контексті підвищення твор-
чості, креативності та інноваційності в прий-
нятті управлінських рішень;

— підвищення якісного сегмента, протікан-
ня проектного фінансування може відбуватись
лише на базі впровадження інноваційних
підходів у період оцінення результатів поточ-
ної діяльності персоналу банку. Без впровад-
ження новітнього коефіцієнту оцінення діяль-
ності людського ресурсу банку втрачається
можливість адекватної позиції керівництва
щодо окремо взятого фахівця в системі проек-
тного фінансування.

Автори поділяють наукову позицію В.М. Пе-
тюха, Б.Г. Базилюка та О.О. Герасименко сто-
совно того, що "… під час розгляду методів оці-
нення персоналу слід визначати методи, які на
сьогоднішній день є найбільш значущими …"
[15, с. 33]. На наш погляд, враховуючи спе-
цифічні риси проектного фінансування в
банківській сфері та людського потенціалу до-
цільно впроваджувати інноваційний індикатор,
в контексті критерію оцінення. З цього приво-
ду цікавою є точка зору А.М. Турило та О.В. Кор-
нух, котрі пропонують визначати коефіцієнт
економічної ефективності раціональних ідей
[12, с. 164]:

К
е
 = Е

і
 / В

і
(1),

де К
е
 — коефіцієнт економічної ефектив-

ності раціональних ідей;
Е

і
 — економічний ефект, отриманий від за-

стосування раціональної ідеї;
В

і
 — витрати підприємства на розробку й

впровадження раціональної ідеї.
Науковці стверджують, суть даного коефі-

цієнта полягає в тому, що кожна грошова оди-
ниця, витрачена на розробку й впровадження
раціональної ідеї, забезпечувала збільшення
прибутку підприємства.
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На нашу думку, коефіцієнт може бути об-
раний в тому випадку, якщо людський ресурс
банку є носієм раціоналізації циклу оптималь-
ного фінансування проекту на базі позиково-
го інвестиційного ресурсу.

Водночас, при розробці інноваційного по-
казника оцінення людського ресурсу банку,
автори звернулись до існуючого підходу сто-
совно комплексної оцінки персоналу. Він фор-
малізується так [14, с. 274]:

К
ОП

 = 0,5 × К
П

 × Д
П

 + С
Ф
 × Р

р
(2),

К
П

 = (О + С + А) / 85 (3),
де К

ОП
 — комплексна оцінка працівника;

К
П

 — професійно-кваліфікаційний рівень
працівника;

Д
П

 — ділові якості працівника;
С

Ф
 — складність виконання функцій (робо-

ти);
Р

р
 — результати роботи;

О, С, А — відповідна оцінка освіти (О), ста-
жу роботи за спеціальністю (С), активності в
підвищення кваліфікації, професіоналізмі (А);

0,5 — емпіричний коефіцієнт, який посилює
значущість оцінка складності та результатів
праці;

0,85 — максимальна бальна оцінка профе-
сійно-кваліфікаційного рівня.

У певній мірі ця методика комплексної оці-
нки може застосовуватись для оцінення всіх
категорій персоналу, в чому й полягає її цін-
ність для циклу проектного фінансування, кот-
рий протікає при залученні людського ресурсу
банку. Крім того, ця методика передбачає вим-
ірювання діяльності та впливу людського кри-
терію за допомогою чітко визначеної системи
балів. З одного боку, таке явище є позитивним,
оскільки з'являється можливість включити
власні конкурентні інноваційні ознаки оцінен-
ня людського ресурсу банку, з іншого боку, є
певні застереження. На думку авторів, сфера
цих застережень лежить в площині індивідуаль-
ності кожного проекту, котрі підлягають кре-
дитуванню, а, як наслідок, критерій оцінення
не може бути універсальним. Така ситуація
спонукає до наявності плаваючого коефіцієн-
та.

Результати проведених досліджень нада-
ли можливість авторам запропонувати на-
ступний алгоритм оцінення людського ресур-
су, котрий задіяний у проектному фінансу-
ванні банку із врахуванням інноваційного сег-
менту. В основу алгоритму покладено мето-
дологічний аспект середньої арифметичної
простої:
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де  i  — середній інноваційний критерій
якості людського ресурсу банку;

К
1
, К

2
, …, К

п
 — обсяг критеріїв оцінення в

моделі оцінення людського ресурсу банку;
п — обсяг задіяних сукупностей оцінення

людського ресурсу банку.
Зрозуміло, що запропонована модель може

мати різну змістовність, чим підтверджується
її універсальність. Проте з позиції поставленої
проблеми, автори пропонують надати їй на-
ступного змісту:

 ( ) 3/
...).( КККбрЛ пруеопін

++= (5),

де  .).( брЛ
ін
 — інноваційний критерій оцінки

людського ресурсу банку в проектному фінан-
суванні;

К
оп

 — комплексна оцінка учасника проект-
ного фінансування в банку;

К
е
 — коефіцієнт економічної ефективності

раціональних ідей кредитування проекту;
К

у.пр
 — коефіцієнт людського ресурсу бан-

ку в обслуговуванні циклу проектного фінан-
сування;

3 — кількість залучених критеріїв для оці-
нення людського ресурсу банку в сфері проек-
тного фінансування.

Запропонований критерій автори вважають
комплексним, бо спирається вже на існуючі, ап-
робовані на практиці коефіцієнти, котрі допов-
нені коефіцієнтом участі людського ресурсу
банку в обслуговуванні циклу проектного фі-
нансування. Зокрема останній визначається як
співвідношення кількості кредитних менед-
жерів банку, які обслуговують проект до за-
гальної кількості професійного апарату банку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи вищевикладене в

межах обраної проблеми, автори зробили ряд
висновків. По-перше, специфіка банківської
діяльності викликає нагальну потребу постій-
ного пошуку інноваційних сегментів, що здатні
впливати на результативність роботи. По-дру-
ге, пріоритетність впровадження інноваційних
елементів варто надавати людським ресурсом
банку. По-третє, сучасність доводить не-
обхідність вдосконалювати цикли оцінення
участі людського ресурсу банку у проектному
фінансуванні. По-четверте, розробку іннова-
ційної моделі оцінення людського ресурсу бан-
ку варто супроводжувати як вже існуючими
критеріями, так і специфічними, в залежності
від напряму та змісту роботи. По-п'яте, по-
єднання інноваційного та людського сегментів
має стати основою в розробці стратегічних на-
прямів розвитку сучасного банку.
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Така теза обгрунтовується існуючою пря-
мою залежністю новацій банку від якісного та
креативного надбання людського ресурсу. На-
прямом подальших досліджень має стати роз-
робка меж запропонованого інноваційного
критерію для управлінських рішень банку в
майбутньому.
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