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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Стратегічне управління інноваційними про�
цесами є невід'ємною частиною управління бан�
ками та небанківськими кредитними організа�
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Визначено, що інноваційна стратегія банку або небанківської кредитної організації виконує функції створення
конкурентної стратегії, формування портфеля фінансових інновацій, розробки та вибору методів управління фінан&
совими інноваціями та контролю за ними. Зазначено, що процес стратегічного інноваційного управління в банках та
небанківських кредитних організаціях включає в себе безпосередньо стратегічне управління, що складається з 4 етапів:
попередній, вибір інноваційної стратегії, реалізацію інноваційної стратегії та контроль. Запропоновано основними
стратегіями розвитку і впровадження фінансових інновацій в банках і небанківських кредитних організаціях визна&
чити: адаптивну стратегію (орієнтована на впровадження фінансових інновацій, вже апробованих іншими кредитни&
ми організаціями); поліпшуючу стратегію (орієнтована на якісну модифікацію існуючих фінансових інновацій, з
метою диференціації продукту і поліпшення іміджу кредитної організації); попереджаючу стратегію (орієнтована
на розробку і впровадження піонерних інновацій, завоювання лідируючих позицій за новими технологіями і продук&
тами, які не мають аналогів на ринку).

Determined that the innovation strategy of the bank or non&bank credit organization serves as the establishment of
competitive strategy, a portfolio of financial innovation, design and choice of methods of financial innovation and control
them. Indicated that the strategic innovation management in banks and non&bank credit organizations includes direct
strategic management, consisting of four stages: preliminary, the choice of innovation strategy, innovation strategy
implementation and control. A major development strategies and implementation of financial innovation in banks and
non&bank credit organizations to determine: adaptive strategy (focused on the implementation of financial innovation,
already proven in other credit institutions); improving strategy (focused on qualitative modification of existing financial
innovation, to product differentiation and improve the image of the credit institution); warning strategy (focused on the
development and implementation of pioneering innovation, winning the leading position on new technologies and products
that are unparalleled in the market).

Ключові слова: конкурентна стратегія, портфель фінансових інновацій, інноваційне управ�
ління в банках, стратегії управління, небанківські кредитні організації.

Key words: competitive strategy, the portfolio of financial innovation, innovation management
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ціями. Сучасні умови характеризуються не
тільки істотними скороченнями витрат учас�
ників банківського ринку, але і вдосконаленням
системи ризик�менеджменту і переосмислен�
ням інноваційних стратегій діяльності підприє�
мства. У зв'язку зі складністю інноваційних
процесів у банках і небанківських кредитних
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організаціях їх ефективний розвиток є немож�
ливим без розробки і послідовної реалізації
інноваційних стратегій.

Фінансові інновації не тільки роблять пози�
тивний вплив на економічний розвиток суспіль�
ства, а й сприяють найбільш повному задово�
ленню потреб і підвищення рівня життя насе�
лення. Необхідність активного впровадження
фінансових інновацій сьогодні диктується ря�
дом об'єктивних факторів:

— перехід від екстенсивної моделі розвит�
ку банківської системи до інтенсивної, що ви�
ражається в підвищенні якісного рівня як са�
мих банків (посилення концентрації банківсь�
кого капіталу), так і пропонованих ними про�
дуктів;

— посилення банківської конкуренції і
зміна пріоритету в її методах з цінових методів
на нецінові. Сьогодні для більшості банків клю�
чем до успіху служить диференціація продук�
ту, одним із шляхів якої є впровадження інно�
вацій;

— фінансова глобалізація, що виражається
в проникненні іноземного банківського капіта�
лу, що вимагає підвищення конкурентоспро�
можності банківської системи в цілому і окре�
мих банків, і посилюється взаємозалежності від
угод світового фінансового ринку [1, с. 89].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
Теоретичні аспекти досліджень щодо фор�

мування та розвитку фінансових інновацій в
банках та небанківських кредитних організа�
ціях з'явилися останніми роками і в Україні, се�
ред яких виділимо праці О. Грищенко, І. Гон�
чарової, С. Ілляшенка, Н. Маслової, С. Кубіва,
А. Мещерякова, Л. Романенко, І. Сала, І. Спіци�
на, Я. Спіцина, О. Штейн, Л. Шульгіної та ін.

Разом з тим, незважаючи на активне обгово�
рення науковцями питань стовно необхідності
обрання інноваційного шляху розвитку банкі�
вських установ, дослідження основних про�
блемних питань, щодо формування стратегії
управління фінансовими інноваціями в банках
та небанківських кредитних організаціях ще да�
леке до завершення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей

формування стратегії управління фінансовими
інноваціями в банках та небанківських кредит�
них організаціях та аналіз проблем та перспек�
тив їх розвитку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перш ніж перейти до стратегій управління
фінансовими інноваціями дамо визначення
інноваційної стратегії. Американський еко�
номіст І. Ансофф під стратегією розумів "набір
правил для прийняття рішень, якими організа�
ція керується у своїй діяльності" [2, с. 32]. Інші
автори розглядають стратегію як детальний
всебічний комплексний план, призначений для
здійснення місії організації і досягнення її
цілей, така точка зору найбільш чітко відобра�
жає сутність інноваційної стратегії кредитних
організацій і цілком може бути адаптована до
інноваційної стратегії управління фінансовими
інноваціями в банках і небанківських кредит�
них організаціях. Інноваційна діяльність, по
суті, сприяє органічному зростанню органі�
зації, створює нові потоки доходів, доводить до
максимуму існуючі можливості і створює пере�
думови для виходу на нові ринки збуту. З цьо�
го випливає, що інноваційна стратегія банку або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
  

 
 

  
 
 

  
 

 
 

Рис. 1. Функції інноваційної стратегії банку
або небанківської кредитної організації
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небанківської кредитної організації виконує
функції створення конкурентної стратегії,
формування портфеля фінансових інновацій,
розробки та вибору методів управління фінан�
совими інноваціями та контролю за ними (рис.
1) [3, с. 202].

Отже, інноваційна стратегія — план дій бан�
ку або небанківської кредитної організації,
який передбачає створення конкурентної по�
зиції, формування портфеля інновацій, розроб�
ку і вибір методів управління ними, а також
контроль з метою досягнення поставленої
мети.

Формування будь�якої стратегії передба�
чає створення механізму її реалізації. Слід
зазначити, що в провідних зарубіжних банках
за останнє десятиліття була створена ефек�
тивна система управління і стратегічного пла�
нування інноваційної діяльності для підвищен�
ня гнучкості і адаптивності бізнесу. Так, про�
грама "Дух інновацій" французького банку
BNP Paribas націлена на те, щоб інновації ув�
ійшли в число найважливіших активів банкі�
вської індустрії, в якій дослідження і розроб�
ки починають грати не меншу роль, ніж в інших
галузях економіки [4, с. 126]. Показовим у цьо�
му відношенні є і девіз одного з великих банків
світу іспанського Santander: "Цінності з ідей"
(англ. Value from Ideas), який свідчить про його
стратегічну націленість на всебічне викорис�
тання інновацій. В українських комерційних
банках як і в небанківських кредитних
організаціях, відділів з інноваційного розвит�
ку, як правило, немає. В основному процес
створення інноваційних продуктів здійснюєть�
ся роботою маркетингових підрозділів. Це
пов'язано з тим, що більшість українських ко�

мерційних банків і небанківських кредитних
організацій не можуть дозволити собі зайві
витрати на утримання відділів, що займають�
ся тільки інноваційними розробками. В умо�
вах коли загострюються кризові явища навпа�
ки спостерігається тенденція щодо укрупнен�
ня підрозділів фінансово�кредитних органі�
зацій. Крім того, в українських банках та не�
банківських кредитних організаціях впровад�
жують фінансові інновації, які вже були впро�
ваджені і, як правило, здобули ефективність,
в європейських країнах [5, с. 127].

Процес стратегічного інноваційного управ�
ління в банках та небанківських кредитних
організаціях включає в себе безпосередньо
стратегічне управління, що складається з 4
етапів: попередній, вибір інноваційної стратегії,
реалізацію інноваційної стратегії та контроль
(рис. 2) [6, с. 452]. Так, на попередньому етапі
банк або небанківська фінансова установа,
перш за все, формулюють мету, яку хочуть до�
сягти при впровадженні інновацій. Встанов�
люється місія�призначення, місія�орієнтація і
місія�політика організації, в яких підкрес�
люється прихильність до інноваційної діяль�
ності та інноваційних стратегій. Крім того, про�
водиться оцінка можливостей банку та небан�
ківських кредитних організацій.

Аналізується внутрішнє середовище і оці�
нюється інноваційний потенціал. Потім аналі�
зується стан зовнішнього середовища і даєть�
ся оцінка інноваційного клімату. І, як резуль�
тат першого етапу, визначається інноваційна
позиція організації.

На етапі вибору інноваційної стратегії:
— встановлюються базові стратегії розвит�

ку та їх інноваційні складові;

  

  
 

  
 

   

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

   

Рис. 2. Модель формування стратегічного інноваційного управління банках та небанківських
кредитних організаціях
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— здійснюється підбір і оцінка альтернатив�
них інноваційних стратегій;

— здійснюється вибір і формулюється пе�
реважна інноваційна стратегія [7, с. 93].

Реалізація інноваційної стратегії передба�
чає розробку стратегічного проекту (складу
стратегічних змін і заходів по їх здійсненню) і
план реалізації проекту. Особливо враховуєть�
ся інноваційний характер перетворень.

На заключному етапі здійснюється конт�
роль процесу реалізації проекту, оцінюється
ефективність процесу реалізації і, якщо це не�
обхідно, проводиться необхідне корегування
проекту, стратегій, мети, місії.

Визначено типи стратегії, які можуть бути
адаптовані щодо впровадження фінансових
інновацій в банках та небанківських кредитних
організаціях (табл. 1) [8, с. 115].

Адаптивна стратегія орієнтована на впро�
вадження фінансових інновацій, апробованих
іншими банками та небанківськими кредитни�
ми організаціями. В цьому випадку інновацій�
ний розвиток банку або небанківської фінан�
сово�кредитної організації носить наздоганя�
ючий характер, де впровадження інновацій
здійснюється як відповідна міра щодо фінан�
сово�кредитних організацій, що впровадили ці
інновації раніше. Вона орієнтована на корот�
кострокову перспективу. Такий вид стратегії
використовується сьогодні більшістю як
банків, так і небанківських кредитних органі�
зацій при впровадженні в їх діяльність, на�
приклад, мобільного банкінгу, електронної
черги та тощо.

Попереджаюча стратегія, навпаки, харак�
терна для банків та небанківських кредитних
організацій, які впроваджують революційні
фінансові інновації. Конкуренція на цьому рин�
ку відсутня, тому банк та небанківська кредит�
на організація отримує суттєві конкурентні

переваги. Однак рівень ризику при викорис�
танні цієї стратегії є досить високим. Упровад�
ження революційної фінансової інновації тяг�
не за собою ряд ризиків: ризик ліквідності,
втрати ділової репутації, комерційний та інші.
Цей вид стратегії використовувався при впро�
вадженні інтернет�банкінгу на ринку послуг
населення. Існуюча система Клієнт�Банк, ана�
логом якої став інтернет�банкінг, була призна�
чена виключно для юридичних осіб. У зв'язку з
цим інтернет�банкінг для фізичних осіб можна
вважати революційною інновацією на ринку
послуг населення. Серед небанківських кредит�
них організацій попереджувальну стратегію ре�
алізовували мікрофінансові організації, перши�
ми вийшли на ринок мікрокредитування [9, с.
23].

Поліпшуюча стратегія є відповіддю на рин�
кові зміни. Кредитні організації як учасники
банківського ринку змушені змінюватися у
зв'язку з чим, модифікували свої продукти і
послуги. Така стратегія характеризується низь�
ким рівнем ризику, високим рівнем конку�
ренції, короткостроковою перспективою реа�
лізації і спрямованістю в основному на розши�
рення асортименту та розширення функціо�
нальних якостей продукту. Наприклад, впро�
вадження експрес кредитування. Така іннова�
ція є аналогом класичного кредитування[10, с.
23]. Відмінністю є лише термін розгляду заяв�
ки і набір документів, що надаються.

ВИСНОВКИ
Отже, основними стратегіями розвитку і

впровадження фінансових інновацій в банках і
небанківських кредитних організаціях є [11, с.
57]:

— адаптивна стратегія (орієнтована на впро�
вадження фінансових інновацій, вже апробо�
ваних іншими кредитними організаціями);
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Таблиця 1. Типи інноваційних стратегій
в банках та небанківських кредитних організаціях
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— поліпшуюча стратегія (орієнтована
на якісну модифікацію існуючих фінансо�
вих інновацій, з метою диференціації продук�
ту і поліпшення іміджу кредитної органі�
зації);

— попереджуюча стратегія (орієнтована на
розробку і впровадження піонерних інновацій,
завоювання лідируючих позицій за новими тех�
нологіями і продуктами, які не мають аналогів
на ринку).
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