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Стаття розкриває оцінку загальної готовності банків до сприйняття інновацій через інноваційний потенці-
ал. Наведено авторську пропозицію щодо складників інноваційного потенціалу банківських установ, щоклю-
чає вимоги до основних потенціалоутворюючих чинників інноваційного потенціалу банків. Окреслено доціль-
ність залучення інноваційних елементів з використанням маркетингових основ.
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья раскрывает оценку общей готовности банков к восприятию инноваций через инновационный по-
тенциал. Приведено авторское предложение относительно составляющих инновационного потенциала 
банковских учреждений, которое включает требования к основным потенциалосоздающим факторам инно-
вационного потенциала банков. Определена целесообразность привлечения инновационных элементов с 
использованием маркетинговых основ.
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Kotkovskyy V.S. DETERMINATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF BANKS OF UKRAINE IN GLOBALIZATION 
CONDITIONS

The article reveals an assessment of the general readiness of banks to perceive innovations through innova-
tion potential. The author's proposal concerning the components of the innovative potential of banking institutions 
is presented. Includes requirements for the main potential-generating factors of innovative potential of banks. The 
expediency of attraction of innovative elements with the use of marketing bases is outlined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах кризових явищ на фінан-
сових ринках відбувається процес постійних 
нововведень в банківських установах. Впро-
вадження принципово нових фінансових 
продуктів не потребує значних капітальних 
вкладень і не скасовує значних ризиків їх реа-
лізації та необхідності проведення попередніх 
маркетингових досліджень. 

Основним стимулом для ефективного 
розвитку і росту банківської діяльності є 
висока конкуренція. Ця проблема заго-
стрюється нестабільністю ринкового серед-
овища, недосконалістю банківського зако-
нодавства та частотою зміни запитів та 
вподобань споживачів. Банки, незалежно 
від розмірів їхнього капіталу, змушені здій-
снювати постійний пошук шляхів забезпе-
чення свого виживання та розвитку шляхом 
оцінювання перспективних змін потреб спо-

живачів, відновлення асортиментних рядів, 
надання пропонованим послугам нових рис 
та досягнення нових рівнів задоволення 
потреб, пошуку та застосовування нових 
форм та способів надання послуг. Отже, 
виходячи із зазначеного, ми вважаємо, що 
обраний напрям дослідження є досить акту-
альним та має свої перспективи. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття інноваційного потенціалу ана-
лізується у працях українських та російських 
науковців: В.М. Гончарова, А.В. Гриньова, 
С.М. Ілляшенко, Г.Б. Клейнера, С.М. Козьменко, 
Д.І. Кокуріна, Н.В. Краснокутської, С.Г. Поля-
кова, О.В. Рудика, А.О. Трифілова, Н.І. Чухрай. 
Проте інноваційний потенціал банків, специ-
фіка його структури, оцінки, розвитку ще зали-
шаються предметом спеціального наукового 
дослідження, попри очевидну актуальність і 
практичну значущість цієї проблеми.



552

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Варто акценту-
вати увагу на тому, що більшість середніх та 
невеликих вітчизняних банків не мають чітко 
вираженої та обґрунтованої концепції іннова-
ційного розвитку. Це пов’язано насамперед 
із проблемами фінансового походження та 
незначним рівнем їх інноваційного потенціалу. 
Водночас будь-який банк може обрати інно-
ваційний шлях розвитку, якщо чітко усвідо-
мить власні можливості та об’єктивно оцінить 
рівень свого інноваційного потенціалу, систе-
матичний моніторинг якого є запорукою при-
йняття правильних стратегічних рішень [1].

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
оцінити загальну готовність банків до сприй-
няття інновацій через інноваційний потенціал 
та обґрунтувати вимоги до основних потенці-
алоутворюючих чинників інноваційного потен-
ціалу банків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із головних чинників сприй-
нятливості до нововведень є інноваційний 
потенціал банку. Здатність банку максимально 
задовольняти потреби клієнтів та бути конку-
рентоспроможним – це наявність і збалансо-
ваність структури інноваційного потенціалу, 
тобто ресурсів, необхідних для інноваційної 
діяльності, а саме [2]:

– наявність висококваліфікованих спеціа-
лістів та персоналу банку;

– наявність матеріально-технічної бази;
– забезпеченість науковою інформацією 

й інформацією про інновації та інноваційну 
діяльність у країні і за кордоном;

– наявність фінансових ресурсів, що 
забезпечують інноваційну діяльність у межах 
довгострокової перспективи.

Кожний складник інноваційного потенціалу 
має специфічні цілі використання і розвитку, 
підлягає впливу різних чинників і залежно від 
рівня розвитку може бути зарахований до 
сильних або слабких сторін банку.

На думку фахівців [3], під інноваційним 
потенціалом банківських працівників слід 
розуміти професійні, інтелектуальні і творчі 
здібності, що проявляються і збагачуються 
в результаті їх цілеспрямованого розвитку; 
здатність перевищувати досягнутий кваліфі-
каційний рівень з метою удосконалення змісту 
і методів виконання традиційних операцій та 
освоювати нові банківські технології. Головною 
компонентою інноваційного потенціалу є люд-
ський ресурс (капітал, фактор), який висту-
пає головною креативною силою, оскільки 
все народжується саме в головах людей. Це 

сукупність проінвестованих, суспільно-доціль-
них виробничих і загальнолюдських навичок, 
знань, здібностей, якими володіє людина, які 
їй належать, невіддільні від неї і практично 
використовуються в повсякденному житті [4].

Матеріально-технічні ресурси банківської 
установи є речовинною основою інноваційного 
потенціалу, визначають його техніко-техноло-
гічну базу, впливають на масштаби і темпи інно-
ваційної діяльності. Формування інноваційного 
потенціалу може бути ускладнено труднощами 
їх одержання. Тому дуже актуально, особливо 
в сучасних умовах, спрямовувати стратегічний 
розвиток банківської установи на створення 
наукомістких нововведень.

Науково-дослідний складник характеризує 
наявність заділу результатів науково-дослід-
них робіт, достатнього для генерації нових 
знань, здатність проведення досліджень із 
метою перевірки ідей новацій та оцінки мож-
ливості використання новацій у наданні нових 
банківських послуг.

В інноваційному розвитку банківських уста-
нов особливого значення набуває розв’язання 
проблеми фінансового забезпечення проце-
сів розроблення й упровадження інновацій 
(доступність фінансових ресурсів, економія за 
рахунок зміни джерел фінансування, вартості 
фінансування тощо). Отже, фінансово-еко-
номічний складник інноваційного потенціалу 
характеризується фінансовими ресурсами, 
необхідними банківським установам для здій-
снення інноваційної діяльності.

Потенціал банка як його можливість щодо 
формування перспективи зумовлюється 
насамперед конкурентоспроможністю банку. 
Достатній рівень конкурентоспроможності 
банку на певному ринку створює умови для 
його подальшого розвитку, але перехід на 
якісно новий рівень розвитку неможливий 
без значних інвестувань, що зумовлює важ-
ливість створення та формування інвести-
ційної привабливості банку. Варто зазначити, 
що конкурентоспроможність та інвестиційна 
привабливість банку можуть бути не пов’язані 
між собою, адже на ринку поширені ситуації, 
коли банк досягнув певного рівня конкуренто-
спроможності, але є абсолютно інвестиційно 
непривабливим з огляду на його невигідне 
місце розташування, незначні площі, немож-
ливість кардинальної перебудови тощо. Також 
є ситуації, коли банк є інвестиційно прива-
бливим у розрізі банківського обладнання та 
місця розташування, але на певному етапі він 
є неконкурентоспроможним. Для прогресив-
ного розвитку банку повинні виконуватися дві 
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вимоги, такі як висока конкурентоспромож-
ність та інвестиційна привабливість банку. 
Наявність позитивних параметрів у банку 
(конкурентоспроможності, інвестиційної при-
вабливості та розвитку) формує відповідний 
рівень його потенціалу, тобто сукупність наяв-
них можливостей та резервів для подальшого 
розвитку забезпечують його майбутню пер-
спективу (рис. 1).

Розглянемо більш ґрунтовно вимоги до 
основних потенціалоутворюючих чинників. 
На підставі аналізування значного спектру 
літературних джерел за проблемами конку-
рентоспроможності банку пропонується під 
цим поняттям розуміти синтетичний віднос-
ний просторово-часовий параметр, який відо-
бражає характеристики банківського продукту 
та ефективність функціонування банку, що 
дають змогу йому посісти відповідні позиції на 
ринку певного рівня сконцентрованості.

У сучасних умовах подальшого розвитку 
в Україні набуває банківський сектор еконо-
міки – розширюється кількість банківських 
установ, активно з'являються банківські уста-
нови з іноземним капіталом, обсяги їхньої 
діяльності збільшуються. Але поки що є ті 
недоліки, які були характерними раніше. Голо-
вним чином здійснюється обслуговування 
юридичних осіб; кількість банківських послуг, 
що надаються клієнтам банків, залишається 
обмеженою; асортимент банківських послуг 

невеликий, а якість низька; не пропонуються 
банківські інновації, які відповідали б вимогам 
ринкової економіки. Здебільшого діяльність 
банків залишається консервативною [5–6].

У зв'язку з цим актуальним залишається 
питання пошуку шляхів вирішення постав-
лених проблем. З цією метою пропонується 
звернути увагу на доцільність залучення інно-
ваційних елементів із використанням марке-
тингових основ.

Висновки та перспективи подальших 
розробок. Сучасний етап розвитку банківської 
системи України характеризується високим 
рівнем насиченості ринку фінансовими продук-
тами та послугами і, як наслідок, інтенсивною 
конкуренцією між кредитними організаціями. 
У таких умовах істотну перевагу отримують ті 
фінансово-кредитні установи, які здатні роз-
робляти та впроваджувати нові технології, 
модернізувати продуктовий ряд, розробляти 
альтернативні канали обслуговування клієнтів, 
тобто здійснювати інноваційний процес.

Сучасні потреби населення не зводяться до 
традиційного кредитно-розрахункового банків-
ського обслуговування, вони вимагають зна-
чно ширшого спектру різних послуг із боку бан-
ків, які мали б забезпечити оптимальні умови 
для отримання доходу своїх клієнтів. Банки 
активно впроваджують нові продукти, здатні 
забезпечити конкурентоспроможність як клі-
єнта, так і фінансової установи в майбутньому.

Рис. 1. Основні потенціалоутворюючі чинники банку
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