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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

ІННОВАЦІЙ У НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ 

УСТАНОВАХ 
 

У статті проведено комплексне дослідження процесу 

організації розроблення та використання фінансових інновацій у 

небанківських фінансових установах, обґрунтовано рекомендації 

щодо його вдосконалення на основі формування інноваційної 

стратегії відповідно до загальної стратегії розвитку, бізнес-ліній 

та бізнес-процесів, що використовуються у небанківській 

фінансовій установі. 

Визначено переваги та недоліки використання лінійної та 

інтерактивної моделей організації, запропоновано схему 

реалізації інтерактивної моделі організації процесу 

впровадження інновацій на основі використання організаційно-

функціонального підходу з урахуванням впливу інновацій на 

конкурентоспроможність, дохідність і репутацію фінансової 

установи. 

Виокремлено дев’ять основних етапів організації та 

проведення інжинірингу фінансових інновацій та всебічно 

охарактеризовано їх зміст, визначено порядок виконання робіт і 

здійснення процедур  щодо використання фінансового 

інжинірингу в небанківських фінансових установах, розроблено 

схему організації процесу інжинірингу фінансових інновацій у 

небанківських фінансових установах на основі використання 

послідовно-ітераційної моделі. 

Доведено, що використання фінансового інжинірингу 

повинно ґрунтуватися на реалізації комплексу аналітичних, 

організаційних та управлінських заходів, чіткому визначенні 

умов, процедур, повноважень і відповідальності структурних  
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підрозділів та інших учасників інноваційного процесу з метою 

підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю 

відповідно до стратегічних пріоритетів небанківської фінансової 

установи. 

Практичне використання запропонованої схеми 

організації фінансового інжинірингу передбачає послідовно-

паралельне виконання робіт та управління фінансовою 

інновацією упродовж усього її життєвого циклу з метою 

виявлення можливих відхилень від розробленої програми та 

визначення доцільної тривалості використання конкретної 

фінансової інновації. 

Ключові слова: фінансова установа, фінансова стратегія, 

фінансова інновація, фінансовий інжиніринг, лінійна модель, 

ітераційна модель, життєвий цикл інновації. 

 

Dorofeiev Dmytro 
 

ORGANIZATION OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL 

INNOVATIONS IN NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS 

 

The article presents a comprehensive study of the features of 

the process of organization of development, implementation and use 

of financial innovations in non-bank financial organizations, justified 

recommendations for its improvement on the basis of the formation 

of an innovation strategy in accordance with the overall development 

strategy, business lines and business processes used in non-bank 

financial organizations. 

The advantages and disadvantages of using linear and 

interactive models of the organization, the scheme of implementation 

of the interactive model of the organization of the process of 

innovation through the use of organizational and functional approach, 

taking into account the impact of innovation on the competitiveness, 

profitability and reputation of the financial institution. 

There are nine main stages of organizing and conducting 

engineering financial innovation of the base level and fully  
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characterized by their contents, the procedure for the execution of 

works and procedures for using financial engineering to non-bank 

financial institutions, a scheme for the organization of the process of 

engineering financial innovation in non-bank financial institutions 

through the use of series and iterative model. 

It is substantiated that the use of financial engineering should 

be based on the implementation of a complex of analytical, 

organizational and managerial activities, a clear definition of the 

powers and responsibilities of structural units and other participants 

in the innovation process in order to improve the efficiency of 

innovation management in accordance with the strategic priorities of 

a non-bank financial institution. 

Practical use of the proposed scheme for the organization of 

financial engineering involves the sequential execution of work and 

the management of financial innovation throughout its life cycle in 

order to identify possible deviations from the developed program and 

determine the appropriate duration of use of financial innovation. 

Key words: financial organization, financial strategy, 

financial innovation, financial engineering, linear model, iterative 

model, innovation life cycle. 

 

Дорофеев Дмитрий 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ В НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В статье проведено комплексное исследование процесса 

организации разработки и использования финансовых 

инноваций в небанковских финансовых организациях, 

обоснованы рекомендации по его совершенствованию на основе 

формирования инновационной стратегии в соответствии с 

общей стратегией развития, бизнес-линиями и бизнес-

процессами, используемыми в небанковской финансовой 

организации. 

Определены преимущества и недостатки использования 

линейной и интерактивной моделей организации, разработана  
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схема реализации интерактивной модели организации процесса 

внедрения инноваций на основе применения организационно-

функционального подхода с учетом влияния инноваций на 

конкурентоспособность, доходность и репутацию финансовой 

организации. 

Выделено девять основных этапов организации и 

проведения инжиниринга финансовых инноваций базового 

уровня, всесторонне охарактеризовано их содержание, 

определен порядок выполнения работ и процедур по 

использованию финансового инжиниринга в небанковских 

финансовых организациях, разработана схема организации 

процесса инжиниринга финансовых инноваций в небанковских 

финансовых учреждениях на основе использования 

последовательно-итерационной модели. 

Обосновано, что использование финансового 

инжиниринга должно базироваться на реализации комплекса 

аналитических, организационных и управленческих 

мероприятий, четком определении полномочий и 

ответственности структурных подразделений и других 

участников инновационного процесса с целью повышения 

эффективности управления инновационной деятельностью в 

соответствии со стратегическими приоритетами небанковской 

финансовой организации. 

Практическое использование предложенной схемы 

организации финансового инжиниринга предусматривает 

последовательно-параллельное выполнение работ и управление 

финансовой инновацией в течение всего ее жизненного цикла с 

целью выявления возможных отклонений от разработанной 

программы и определения целесообразной продолжительности 

использования финансовой инновации. 

Ключевые слова: финансовая организация, финансовая 

стратегия, финансовая инновация, финансовый инжиниринг, 

линейная модель, итерационная модель, жизненный цикл 

инновации. 

 

DOI: 10.32680/2409-9260-2019-1-264-13-35 

 



17 

 

Постановка проблеми. Розроблення та використання 

небанківськими фінансовими установами фінансових інновацій 

є одним із важливих напрямів успішного розвитку вітчизняного 

фінансового сектору. Використання нових фінансових 

продуктів, інструментів і технологій сприяє підвищенню доходів 

фінансових установ, посиленню їх конкурентоспроможності на 

ринку, поліпшенню іміджу та підвищенню рівня довіри з боку 

економічних суб’єктів [19, с. 23]. У зв’язку з цим небанківські 

фінансові установи постійно приділяють велику увагу процесам 

організації розроблення запровадження та використання 

фінансових інновацій у своїй діяльності. Головним напрямом 

удосконалення цього процесу в небанківських фінансових 

установах є використання фінансового інжинірингу, як 

комплексного методу проектування, розробки та реалізації 

нововведень з метою вирішення стратегічних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 

організації розроблення та запровадження фінансових інновацій 

у небанківських фінансових установах в науковій літературі 

приділяється ще недостатньо уваги. Серед науковців, які 

досліджують цю проблему, варто виділити праці В. Бансала [7], 

Н. Баринькіної [1], Я. Жаліло [24], В. Жупанина [3, 4], О. Коваля 

[24], В. Кротюка [5], В. Кузнєцова [6], Д. Маршалла [7], В. 

Міщенка [10, 11], С. Міщенко [12, 16], С. Науменкової [19, 20], 

Н. Пантєлєєвої [23], Б. Соколова [26] та інших.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми. У зв’язку з недостатнім рівнем розроблення 

зазначеної проблеми більш детального обґрунтування потребує 

реалізація організаційно-функціонального підходу до реалізації 

цього процесу на основі фінансового інжинірингу. 

Метою статті є дослідження процесу організації 

запровадження фінансових інновацій у небанківських 

фінансових установах і обґрунтування рекомендацій щодо його 

вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап організації 

запровадження фінансових інновацій у небанківських 

фінансових установах характеризується реалізацією двох 

підходів – централізованого та децентралізованого. Відповідно  
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до першого підходу небанківські фінансові установи 

впроваджують фінансові інновації в обов’язковому порядку 

згідно з рішеннями або вимогами відповідного державного 

регулятора фінансового ринку [8, с. 32]. Це стосується, перш за 

все, виконання умов діяльності, передбачених у наданих 

ліцензіях, дотримання встановлених значень економічних 

нормативів, запровадження обов’язкових видів фінансових 

послуг, використання затверджених методик управління 

ризиками, форм звітності та обліку, методів управління, форм 

нагляду тощо. 

Згідно з децентралізованим підходом кожна небанківська 

фінансова установа самостійно визначає необхідність, потребу 

та обсяг використання певної фінансової інновації та розробляє 

й реалізує відповідні заходи в межах сфери своєї діяльності та 

розробленої стратегії. Такі інновації характеризуються 

запровадженням певних фінансових інструментів, створенням 

нових фінансових продуктів, використанням фінансових 

технологій, методів організації та управління. 

У науковій літературі виокремлюють дві основні моделі 

організації, планування та використання інновацій – лінійну 

(нормативну) та інтерактивну, кожна з яких передбачає певну 

послідовність дій, використання ресурсів, виконання робіт і різні 

кінцеві результати [3, с. 52; 5, с. 7; 10, с. 87]. 

Відповідно до лінійної моделі організації запровадження 

інновацій ґрунтується на детальному вивченні умов зовнішнього 

середовища та аналізі показників діяльності компанії. Спочатку 

відбувається уточнення стратегічної цілі компанії, пошук або 

розроблення нової бізнес-ідеї, аналіз запропонованої концепції, 

розроблення нового продукту, визначення кола потенційних 

споживачів, переліку та обсягів необхідних ресурсів і складання 

бюджету для реалізації нової ідеї, а потім – розроблення 

програми маркетингу, запуск пілотного проекту, навчання 

персоналу, впровадження нововведення та оцінка ефективності 

запровадження інновації [1, с. 104; 14, с. 43]. 

Згідно з інтерактивною моделлю процес організації 

планування та запровадження інновацій розпочинається з 

вивчення наявних досліджень і винаходів та відбору доцільних  
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для впровадження інновацій. Після цього здійснюється 

випробування прототипу нового продукту, організація 

ресурсного забезпечення, проведення пробного маркетингу, а 

також виробництво та продаж [6, с. 82; 21, с. 46]. Особливістю 

використання такої моделі організації є послідовно-паралельне 

виконання всіх операцій.  

Кожна із зазначених модель має і переваги, і недоліки. 

Інтерактивна модель, на перший погляд, є простішою, однак її 

реалізація потребує більш тривалого часу, більших ресурсів і 

послідовного повернення після реалізації кожного наступного 

етапу до попереднього. Тому її використовують, переважно, 

крупні компанії, які давно функціонують на ринку, підтримують 

постійні зв’язки з науковими установами, фінансують певні 

наукові розробки та постійно впроваджують інновації. 

Використання лінійної моделі потребує значно меншого 

часу та ресурсів, які, крім того, можуть бути залучені лише на 

окремих етапах реалізації нововведення, поступово, залежно від 

потреби та виконуваних завдань. Така модель частіше за все 

використовується невеликими компаніями, які реалізують 

інновації епізодично, переважно, запозичуючи їх на ринку та 

адаптуючи до власних потреб. 

Враховуючи особливості життєвого циклу фінансових 

інновацій, процес їх розроблення, планування та запровадження 

можна розподілити на такі етапи. 

1. Визначення небанківською фінансовою установою 

проблеми та оцінка можливості її розв’язання шляхом 

запровадження певної фінансової інновації, пошук на ринку 

фінансової інновацій, запровадження якої може сприяти 

вирішенню визначеної проблеми та відповідає стратегічним 

цілям. Рішення щодо використання фінансових інновацій 

приймаються, виходячи із стратегічних цілей і діяльності 

фінансової установи, вищим керівництвом на основі 

рекомендацій підрозділів стратегічного планування та 

управління. Головним завданням цього етапу є чітке визначення 

проблеми в діяльності установи, яку можна вирішити за 

допомогою впровадження фінансової інновації. Зазвичай, до 

таких проблем відносять необхідність збільшення частки ринку,  
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підвищення рівня конкурентоспроможності, залучення нових 

клієнтів, збільшення обсягів продажів, доходів і рентабельності 

діяльності установи. 

2. Визначення методів і механізмів вирішення проблеми з 

використанням окремих фінансових інструментів, продуктів, 

операцій, технологій та методів організації й управління. Для 

цього фінансова установа самостійно розробляє інновації або 

придбає їх на ринку чи запозичує в установах-новаторах. На 

цьому етапі відбувається аналіз доцільності запровадження 

інновації, визначаються механізми її використання, обсяг 

необхідних ресурсів, потенційні ризики, обирається певна 

інноваційна стратегія та визначаються конкретні види інновацій, 

які можуть бути використані фінансовою установою. 

3. Організація, планування та управління процесами 

розроблення та впровадження інновації – розроблення 

регламентної документації, створення нових підрозділів, 

залучення фахівців, фінансування робіт, придбання технічних 

засобів, технологій, а також контроль прийнятих рішень на 

відповідність законодавчим і нормативним актам, вимогам 

регулятора та потребам споживачів. Цей етап є найбільш 

складним, оскільки потребує високого рівня кваліфікації 

фахівців, залучення додаткових спеціалістів та експертів, 

створення спеціальних підрозділів або тимчасових робочих 

груп, які можуть включати фахівців зі сфери FinTech, а також 

передбачає організацію робіт щодо впровадження інновації, 

маркетингу, реклами та їх ресурсного забезпечення. 

4. Оцінка результатів використання фінансової інновації – 

визначення масштабів ринку, залучення нових клієнтів, 

зниження витрат, збільшення доходів, хеджування ризиків, що 

можуть виникнути в результаті впровадження нововведення, 

тощо). На цьому етапі відбувається реалізація інноваційного 

продукту та його використання споживачами або фінансовою 

установою безпосередньо у процесі своєї діяльності. На цьому 

етапі здійснюються розрахунки ефективності запровадження 

фінансової інновації, розробляються заходи щодо її підвищення 

або приймаються рішення про модифікацію інновації, зміну 

обсягів або умов використання, форми поширення тощо. 
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Узагальнення досвіду інноваційної діяльності вітчизняних 

небанківських установ дозволило розробити схему такого 

процесу, яка розпочинається з обґрунтування концепції 

запровадження фінансової інновації, а закінчується її техніко-

технологічним розробленням, обґрунтуванням ефективності 

використання та організацією взаємодії з клієнтами та 

споживачами (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема організації процесу розроблення та 

впровадження фінансових інновацій у небанківській фінансовій 

установі на основі інтерактивної моделі 

(розроблено автором) 
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Разом з тим, як свідчить аналіз практики організації 

розроблення та використання фінансових інновацій у 

вітчизняних небанківських фінансових установах, невеликі 

компанії частіше за все використовують лінійну модель 

організації впровадження фінансових інновацій, запозичуючи 

інновації в банках або в установах-новаторах та орієнтуючись на 

кінцеві результати їх впровадження [4, с. 10; 11, с. 187]. 

Одним із важливих завдань процесу організації та 

планування запровадження й використання інновацій є пошук 

джерел для їх фінансування. Практика свідчить про те, що 

головними джерелами фінансових ресурсів для небанківських 

фінансових установ є власні, запозичені або залучені кошти. При 

цьому залежно від галузевої специфіки в різних фінансових 

установах така структура фінансових ресурсів буде різною. Так, 

якщо в структурі фінансування інноваційних заходів у 

кредитних спілках, страхових компаніях, інститутах спільного 

інвестування та недержавних пенсійних фондах переважають 

залучені кошти та одержаний прибуток, то в діяльності 

лізингових, факторингових компаній та ломбардів значну частку 

складають запозичені кошти у вигляді банківських кредитів, а 

також власні кошти. 

Як зазначається у науковій літературі, основою організації 

та планування запровадження фінансових інновацій є 

фінансовий інжиніринг, який розглядають як процес творчого 

пошуку нових ідей, проектування, розробки та реалізації 

інноваційних фінансових інструментів і процесів з метою 

вирішення стратегічних проблем, що виникли у фінансовій 

установі, шляхом використання нових і модифікованих 

фінансових інструментів і продуктів, фінансових технологій, 

методів залучення фінансування, управління фінансовими 

потоками, регулювання діяльності фінансових установ тощо [13, 

с. 43; 23, с. 83]. 

У науковій літературі існують різні визначення поняття 

«фінансовий інжиніринг». Так, Д.Ф. Маршалл і В.К. Бансал під 

фінансовим інжинірингом розуміють сукупність процесів, що 

пов’язані з проектуванням, розробкою та практичним 

використанням інноваційних фінансових інструментів, процесів,  
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операційних схем здійснення фінансово-кредитних операцій, а 

також пошуком нових підходів для вирішення проблем у сфері 

фінансів [7, с. 33]. Н.П. Баринькіна підходить до визначення 

цього поняття з більш практичних позицій, визначаючи його як 

процес комерціалізації створення та використання інновації з 

метою досягнення позитивного економічного та фінансового 

результату. При цьому фінансовий інжиніринг вона розглядає як 

один із методів управління, планування та прогнозування 

фінансової діяльності компаній  з метою реалізації їх 

стратегічних цілей та розв’язання існуючих проблем, зокрема, в 

кризових ситуаціях [1, с. 102].Часто інжиніринг характеризують 

як комплекс інженерно-консультаційних послуг, який охоплює 

всі етапи інноваційного циклу компанії, з метою підготовки та 

забезпечення процесу використання фінансових інновацій. 

Інколи фінансовий інжиніринг ототожнюють з планом або 

організацією використання окремих фінансових інструментів, 

переважно, похідних, або фінансових технологій, що суттєво 

спрощує це поняття [16, с. 38; 22, с. 14]. 

Головним завданням фінансового інжинірингу фінансових 

інновацій у небанківських фінансових установах є використання 

нових, вдосконалення або модифікація властивостей 

використовуваних фінансових інструментів, продуктів, 

технологій, методів і засобів фінансового управління [20, с. 33]. 

Тому до основних функції фінансового інжинірингу відносять 

фінансове планування, організацію, облік, контроль, 

регулювання та інвестиційне проектування. 

Об’єктами фінансового інжинірингу фінансових інновацій 

у небанківських фінансових установах є фінансові інструменти, 

продукти, технології, методи організації, управління, обліку та 

звітності, які використовує чи планує використати фінансова 

установа. До суб’єктів цього процесу належать відповідальні 

працівники та фахівці фінансових установ, експерти, 

консалтингові та інформаційні компанії, компанії FinTech та 

інші [12, с. 39]. 

У практичній діяльності фінансовий інжиніринг є 

достатньо складним і трудомістким процесом. Виконання 

певних робіт, процедур, дій щодо його реалізації в 
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небанківських фінансових установах відбувається за такими 

етапами та в такій послідовності. 

1. Вибір виду та визначення мети інноваційної стратегії 

фінансової установи відповідно до загальної стратегії її розвитку 

та цілей бізнесу на основі аналізу фінансового стану та чіткого 

визначення  існуючих проблем.  

2. Генерування та відбір (скоринг) інноваційних ідей та 

пропозицій. Підготовка найбільш перспективних і реалістичних 

пропозицій. 

3. Розроблення проекту, який враховує умови ринку, 

комерційне завдання, вигоди для споживачів і можливість 

розв’язання важливої стратегічної проблеми діяльності 

небанківської фінансової установи. 

4. Бізнес-аналіз проекту, який передбачає визначення та 

характеристику базових структур, бізнес-ліній, бізнес-процесів і 

сегментів ринку (цільових ринків, фінансових інструментів, 

продуктів, бізнес-одиниць), на які буде поширюватися вплив 

фінансової інновації; опис всіх зацікавлених сторін, які пов’язані 

з запровадженням і використанням інновації (клієнтів, 

партнерів, постачальників); характеристика можливостей, 

обмежень і ризиків, які можуть виникнути в разі запровадження 

фінансової інновації. 

5. Тестування розробленої фінансової інновації з метою 

виявлення реакції та попиту споживачів, уточнення ризиків, 

обсягів витрат, проведення маркетингу, організація реклами 

тощо. 

6. Впровадження та використання фінансової інновації в 

практику роботи фінансової установи. 

7. Аналіз ефективності впровадження фінансової інновації, 

оцінка одержаних результатів з точки зору їх впливу на 

конкурентоспроможність, фінансову стійкість, дохідність, 

репутацію фінансової установи, а також на відповідність 

(прийнятність) запитам і потребам клієнтів і споживачів. 

8. Характеристика бізнес-знань фінансової установи, 

інформаційних систем, а також персоналу з метою визначення 

потреб у навчанні або підвищенні кваліфікації. 

  



25 

 

9. Моніторинг використання конкретної фінансової 

інновації упродовж усього її життєвого циклу [17, с. 18]. 

На першому етапі процесу інжинірингу фінансових 

інновацій, який називають підготовчим, відбувається вибір виду 

і визначення мети інноваційної стратегії небанківської 

фінансової установи відповідно до загальної стратегії її розвитку 

та цілей бізнесу на основі ретельного аналізу фінансового стану 

та чіткого визначення існуючих проблем. Це обумовлено тим, 

що, відповідно до сучасних підходів, процес фінансового 

інжинірингу інновацій обов’язково повинен бути інтегрований у 

загальну систему стратегічного управління небанківською 

фінансовою установою та, зокрема, в інноваційну стратегію. 

У науковій літературі до основних видів інноваційних 

стратегій розвитку та впровадження фінансових інновацій, які 

використовують небанківські фінансові установи, відносять: 

наступальну (попереджуючу) стратегію (розробка та  

впровадження революційної фінансової інновації, яка не має 

аналогів або яку раніше жодна фінансова установа не 

використовувала); захисну (впровадження еволюційної або 

суттєва модифікація існуючої фінансової інновації) та адаптивну 

(впровадження фінансової інновації, яка вже використовується 

іншими фінансовими установами на основі «дифузії») стратегію 

[9, с. 24; 23, с. 57]. 

Тому характер і зміст процесу фінансового інжинірингу у 

конкретній небанківській фінансовій установі буде визначатися 

видом і змістом обраної нею інноваційної стратегії. Як свідчить 

практика діяльності вітчизняних небанківських фінансових 

установ, наступальну стратегію вони використовують дуже 

рідко, а найбільш прийнятними для них є використання 

поліпшуючої або адаптивної стратегії, що дозволяє 

розширювати асортимент і поліпшувати якість послуг, продуктів 

і технологій, залучати нових клієнтів, збільшувати доходи, 

зберігати або збільшувати частку на ринку, поліпшувати свій 

імідж тощо. 

На другому етапі на основі аналізу зовнішніх і внутрішніх 

джерел інформації, наявних наукових розробок, досвіду інших  
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фінансових установ і можливості дифузії інновацій відбувається 

генерування та відбір інноваційних ідей та пропозицій з метою 

виявлення найбільш придатних для конкретної небанківської 

фінансової установи. 

Третій етап, який називають проектувальним, передбачає 

розроблення проекту запровадження та використання фінансової 

інновації, який повинен враховувати галузеві особливості 

відповідного сегменту фінансового ринку, чітко визначати 

комерційне завдання щодо розв’язання важливої стратегічної 

проблеми в діяльності небанківської фінансової установи, 

потенційні вигоди для споживачів тощо. 

Найбільш складним є четвертий етап фінансового 

інжинірингу, який передбачає проведення всебічного бізнес-

аналізу проекту запровадження та використання фінансової 

інновації. Відповідно до цього етапу визначаються (а в разі 

необхідності – створюються) та детально характеризуються 

базові організаційно-управлінські структури (бізнес-одиниці), 

бізнес-лінії, використовувані бізнес-процеси, методи, 

інструменти та сегменти фінансового ринку, на які буде 

поширюватися вплив фінансової інновації; здійснюється опис і 

характеристика всіх зацікавлених сторін, які пов’язані з 

запровадженням і використанням інновації; визначаються 

регуляторні обмеження і ризики, розраховується потреба у 

фінансових і матеріальних ресурсах, визначаються їх джерела, а 

також здійснюється оцінка запитів і потреб споживачів 

фінансової інновації та визначаються можливості їх задоволення 

[2, с. 37; 25, с. 34]. Ключовим елементом цього етапу 

фінансового інжинірингу є моделювання та управління бізнес-

процесами та бізнес-лініями фінансової установи, що дозволяє 

визначати обсяг необхідних ресурсів, прогнозувати необхідні 

зміни та їх наслідки. 

На п’ятому етапі з метою виявлення попиту та реакції 

споживачів на нововведення, уточнення обсягів продажу, 

необхідних ресурсів, витрат і потенційних ризиків відбувається 

тестування розробленої фінансової інновації та її адаптація до 

конкретних умов ринку, проводяться маркетингові дослідження, 

розпочинається інформування клієнтів та організація реклами. 
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Шостий етап фінансового інжинірингу характеризує 

процес впровадження і практичного використання фінансової 

інновації в діяльності небанківської фінансової установи, тобто, 

власне, операційну діяльність установи з використанням 

розробленого нововведення. 

Сьомий етап фінансового інжинірингу інновацій 

безпосередньо пов'язаний з реалізацією головної мети його 

використання для розроблення та запровадження фінансових 

інновацій у небанківських фінансових установах – збільшенням 

доходів, прибутку та рентабельності, а також із забезпеченням 

стабільної діяльності, підвищенням рівня конкурентоспроможності 

та ринкової вартості фінансової установи на ринку [15, с.26; 24, с. 

93]. У процесі досягнення цієї мети вирішуються завдання щодо 

забезпечення окупності витрат на запровадження фінансової 

інновації та забезпечення бездефіцитного розвитку фінансової 

установи, збалансованості її доходів і витрат, оптимізації структури 

власних і запозичених коштів а також задоволення потреб клієнтів. 

Тому аналіз ефективності впровадження фінансової інновації 

повинен ґрунтуватися на оцінці одержаних результатів з точки зору 

їх впливу на рівень конкурентоспроможності, фінансової стійкості, 

дохідності та репутації небанківської фінансової установи. З точки 

зору оцінки ефективності фінансової інновації для споживачів, 

необхідним є проведення аналізу відповідності результатів її 

використання їх запитам і потребам, тобто прийнятності фінансової 

інновації на предмет її якості, доступності та вартості. 

Зазвичай, у практиці оцінки ефективності фінансових 

інновацій виокремлюють економічну (комерційну), науково-

технічну та соціальну ефективність. Економічну ефективність 

вимірюють показниками приросту обсягів продажу та прибутку, 

рентабельності, строком окупності витрат та іншими. Науково-

технічна ефективність фінансових інновацій визначається 

характером і ступенем використання сучасної техніки та 

інформаційних технологій, що робить використання інновації 

технічно простим, інформаційно доступним, швидким, компактним і 

зручним [27, с. 37]. Крім того, підвищення науково-технічної 

ефективності фінансових інновацій, на наш погляд, сприяє  
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поглибленню інноваційного процесу завдяки можливості 

використання наступних інновацій на базі попередніх. 

Соціальна ефективність використання фінансових інновацій 

небанківськими фінансовими установами дозволяє доповнити 

кількісні оцінки якісними та характеризує соціальні результати й 

наслідки реалізації інновацій, які полягають, перш за все, у 

підвищенні добробуту та якості життя населення, поліпшенні умов і 

підвищенні продуктивності праці працівників фінансових установ 

тощо. Головним показником, що характеризує соціальну 

ефективність використання фінансових інновацій, на наш погляд, 

можна вважати підвищення рівня інклюзивності та прийнятності 

фінансових послуг для клієнтів, формування у споживачів 

додаткового ефекту, який знаходить прояв у підвищенні якості та 

розширенні асортименту фінансових послуг, спрощенні технічного 

доступу до фінансових послуг, зменшенні фінансових витрат і часу 

на їх одержання в порівнянні з попередніми умовами, підвищенні 

доходів споживачів тощо [18, с. 12; 26,с. 165]. 

Реалізація восьмого етапу процесу інжинірингу фінансових 

інновацій потребує ретельного аналізу нормативної та 

інформаційно-ресурсної бази небанківської фінансової установи, 

накопичення та використання інформації про раніше запроваджені 

інновації, створення необхідних інформаційних систем і баз даних, 

залучення консультантів, навчання або підвищення кваліфікації 

персоналу тощо. 

Завершальний етап процесу фінансового інжинірингу 

інновацій передбачає здійснення постійного моніторингу 

використання фінансової інновації у небанківській фінансовій 

установі впродовж усього її життєвого циклу з метою виявлення 

можливих відхилень від розробленої програми, нових ризиків, 

потреби в додаткових ресурсах, а також визначення доцільної 

тривалості використання конкретної інновації. 

У процесі практичної організації фінансового інжинірингу ці 

етапи, зазвичай, виконуються не послідовно, а послідовно-

паралельно шляхом ітеративної реалізації окремих етапів, тобто з 

поверненням та уточненням попереднього етапу після реалізації 

наступного. В узагальненому вигляді схема організації інжинірингу  
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фінансових інновацій у небанківських фінансових установах 

наведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема організації процесу інжинірингу фінансових 

інновацій у небанківських фінансових установах 

(розроблено автором) 
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Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать 

про те, що використання фінансового інжинірингу в процесі 

організації розроблення та запровадження фінансових інновацій 

повинно ґрунтуватися на реалізації комплексу аналітичних, 

організаційних, управлінських і технологічних заходів, чіткому 

визначенні умов, правил, процедур, повноважень і 

відповідальності окремих структурних підрозділів та інших 

учасників інноваційного процесу з метою забезпечення 

ефективного управління інноваційною діяльністю відповідно до 

цілей та стратегічних пріоритетів небанківської фінансової 

установи. 

На основі виокремлення основних етапів організації та 

проведення інжинірингу фінансових інновацій базового рівня та 

всебічної характеристики їх змісту визначено порядок 

виконання робіт, процедур і дій щодо використання фінансового 

інжинірингу в небанківських фінансових установах, що 

дозволило розробити схему організації процесу інжинірингу 

фінансових інновацій, яка, на відміну від існуючих підходів, 

ґрунтується на послідовно-паралельному виконанні робіт та 

інжинірингових процедур шляхом ітеративної реалізації 

організаційних і планових заходів, а її практичне використання 

сприятиме підвищенню рівня інноваційності та показників 

діяльності небанківського фінансового сектору України. 
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