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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РЕЗЕРВІВ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ
У статті запропоновано алгоритм підвищення ефективності діяльності банківської установи з урахуванням розробки та впровадження фінансових інновацій. Розроблено методику аналізу та оцінки резервів фінансових інновацій на
підставі розрахунку інтегральних показників із урахуванням основних етапів їх життєвого циклу. Поєднати якісні та
кількісні методи оцінки дозволяє комплексний підхід ідентифікації, аналізу та оцінки резервів підвищення ефективності фінансових інновацій.
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ВСТУП
Підвищення ефективності стає для банківських установ новим цільовим орієнтиром стратегії
посткризового відновлення. Банки тестують ефективність внутрішніх бізнес-процесів, що передбачає виявлення рівня їх прозорості, координованості та спрямованості на результат, раціонального використання всіх ресурсів, точність, безперервність і надійність. У той же час, реалізація
стратегічних завдань неможлива без прийняття ідеології постійного вдосконалення через безперервність інноваційної діяльності, яка стає драйвером посткризового зростання банківського бізнесу, але тільки за умови забезпечення балансу притаманних їм ризиків і дохідності.
Проблемні питання інноваційної діяльності та управління інноваціями досить широко розглядали в своїх роботах багато зарубіжних і вітчизняних учених: Водачек Л., Геєць В., Глазьєв С.,
Друкер П., Ільєнкова С., Завлін М., Лапко О., Міндели Л., Портер М., Пригожін А., Санто Б.,
Трифілова А., Фатхутдінов С., Федулова Л., Шумпетер Й., Яковец Ю. та ін. Актуальні питання
розвитку банківської системи та діяльності банківських установ, у тому числі окремі аспекти
інноваційної діяльності та фінансових інновацій, розглядали: В. Бансал, С. Баттилосси, І. Балабанов, В. Викулов, Л. Красавіна, О. Лаврушин, Дж. Маршал, М. Міллер, Ф. Мишкін, П. Туфано,
Дж. Фінерті, А. Фельдман, Дж.К. Ван Хорн та ін. Особливості розвитку національної банківської
системи досліджують вітчизняні вчені, такі як: О.І. Барановський, О.В. Васюренко, Т.А. Васильєва, О.Д. Вовчак, А.С. Гальчинський, С.Б. Єгоричева, М.І. Крупка, А.Я. Кузнєцова, Л.В. Кузнецова, С.М. Козьменко, С.В. Леонов, І.О. Лютий, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, С.В. Науменкова,
Л.О. Примостка, М.І. Савлук, Т.С. Смовженко, О.М. Сохацька, В.М. Шелудько, О.О. Чуб та інші.
Водночас, питання оцінки ефективності інноваційної діяльності вітчизняних банків потребують
подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка методичних підходів щодо ідентифікації, аналізу та оцінки резервів
підвищення ефективності фінансових інновацій для забезпечення результативності діяльності
банківської установи.
РЕЗУЛЬТАТИ
У процесі підвищення ефективності особливого значення набувають новації, які одночасно
можуть виступати як засіб виявлення та спосіб втілення резервів. Новації виявляють невикористані резерви, поточні реалізують, забезпечуючи безперервність процесу поліпшення всіх видів
діяльності, перспективні формують як майбутні довгострокові можливості підвищення ефективності. Інновації орієнтовані перш за все на інтенсивні резерви, які пов’язані з найбільш повним і
раціональним використанням виробничого потенціалу. Підтвердженням цього є фінансові інновації, що якісно покращують використання всіх ресурсів, піднімають рівень організації й автоматизації внутрішніх бізнес-процесів, якість реалізації продуктів і надання послуг, удосконалюють
компетенції персоналу тощо.
Інновації мобілізують резерви прямої та непрямої дії, які визначають відповідний ефект їх
впливу на ефективність. Вони створюють і накопичують резерв розвитку банківської установи,
що забезпечує їй збереження або підвищення конкурентоспроможності та більш високий рівень
розвитку. Загальний алгоритм підвищення ефективності діяльності банківської установи з урахуванням залучення фінансових інновацій надано на рис. 1.
Відповідно до стратегії розвитку банківська установа організовує внутрішні бізнес-процеси,
оцінка результативності яких дозволяє визначити їх ефективність. Необхідність усунення відхи-
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Рис. 1. Алгоритм підвищення ефективності діяльності банківської установи за рахунок розробки та впровадження фінансових інновацій (Складено автором)
лень фактичних результатів від планових обумовлює активізацію інноваційної діяльності, перш
за все через пошук і відбір інноваційних ідей. До цього залучаються не тільки керівний склад і
співробітники банку, що виявляють незадоволеність існуючим станом організації того або іншого
процесу діяльності та проявляють ініціативу щодо його покращення, а також широке коло фахівців
на принципах краудсорсингу. Оцінка інноваційних ідей стосовно їх адекватності критеріям успіху, витрат на реалізацію та прогнозування ризиків, можливого ступеня їх впливу може здійснюватись кількісними й якісними методами. За результатами оцінки проводиться реалізація інноваційних проектів і заходів оптимізації ресурсів і ризиків.
Як можна бачити коли цільовим орієнтиром стає ефективність, то обов’язково постає питання
виявлення резервів її підвищення, зокрема за такими напрямами як упровадження сучасних технічних засобів і технологій, перехід до нових бізнес-моделей, інноваційно-інвестиційна діяльність.
Підвищення ефективності буде визначатись результатами інноваційної діяльності, оптимізацією
залучених ресурсів на її здійснення й оптимізацією ризиків, яка передбачає виявлення, ранжування за ступенем важливості та розробку заходів щодо їх зниження. При оптимізації ризиків обов’язково враховуються досягнення науково-технічного прогресу, світові тенденції та стан розвитку національної економіки, зміни кон’юнктури ринку, ринкова конкуренція.
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Запропонований алгоритм відповідає комплексному підходу організації процесу підвищення
ефективності з урахуванням оцінки резервів та їх реалізації за рахунок інновацій. Значення конкретного виду резерву підвищення ефективності визначається як відхилення фактичного значення
показника оцінки, що його характеризує, від максимально можливого:
RP  F(Pmax  Pfact )  min Pmax , Pfact .
(1)
На практиці резерви підвищення ефективності за видом діяльності оцінюють як різницю між
потенційно можливим (прогнозованим) і фактичним прибутком за окремий проміжок часу.
Аналіз та оцінку резервів фінансових інновацій доречно проводити відносно основних етапів
їх життєвого циклу. При цьому слід враховувати, що стадії життєвого циклу для фінансових інновацій в залежності від їх форми можуть відрізнятись.
Так, життєвий цикл фінансових інновацій у формі продукту відповідає традиційно прийнятій
структурі інноваційного процесу, що включає наступні стадії: розробка новації, впровадження,
зростання, уповільнення зростання, падіння обсягів продажу продуктів. Якщо розглядати новації
відносно зміни ринкової ситуації, то можна відмітити слідуюче: розробка новації, вихід на ринок,
розвиток ринку, стабілізація ринку, зменшення ринку, підйом ринку, падіння ринку.
Фінансові інновації орієнтовані на процес мають скорочений за етапами життєвий цикл —
розробка нової операції, реалізація, стабілізація ринку, падіння ринку. Враховуючи це, слід відокремити такі категорії резервів новацій, що можуть бути виявлені під час і з урахуванням створення (дослідження, розробка, експериментальне впровадження), визначення ефективності новацій,
впровадження, розширення пропозиції та ринкової конкуренції. Якщо розглядати ринковий потенціал фінансових інновацій, то він залежить від значень вказаних резервів та однозначно буде
збільшуватись відносно прогнозованого обсягу доходу від новації.
В якості показників оцінки інноваційної діяльності, що будуть слугувати індикаторами наявності резервів і ступеня їх використання, прийняті показники результативності, ефективності використання ресурсів, результативність витрат часу. Їх значення залежно від стадії життєвого циклу інновації можна розрахувати наступним чином.
Для стадії створення інновації результативність:
PR CR _ INN  F( N INN _ E / N INN )  1 ,
(2)
якщо банківська установа має інноваційний потенціал для забезпечення власної розробки N INN_E
новацій, які прийняті за критерієм ефективності, до загальної кількості новацій N INN.
Для технологічних новацій є необхідність придбання об’єктів інтелектуальної власності (NINN_A).
З урахуванням того, що новації реалізуються на ринку, при цьому значна кількість яких не проходить патентування, слід враховувати можливість їх продажу для отримання додаткового прибутку
до моменту втрати монополії на ринку. Тоді
PR CR _ INN  ( N INN _ E  N INN _ A ) /( N INN  N INN _ SL ) .
(3)
Але як показує практика така ситуація з продажем об’єктів інтелектуальної власності не є
характерною для банків, тобто NINN_SL = 0.
Ефективність використання ресурсів буде визначатись витратами на створення інновацій з
урахуванням результативності цього процесу:
E CR _ INN  ( C N INN _ E   C N INN _ A ) /  C N INN
(4)
За показник витрат часу беремо середнє значення тривалості створення інновації:
TAVG _ CR _ INN  i 1INN _ E Ti /N INN _ E .
(5)
Для стадії впровадження результативність є відношення впроваджених новацій NIND_INN до NINN_E
новацій, які прийняті за критерієм ефективності:
PR IND _ INN  F( N IND _ INN / N INN _ E )  1 .
(6)
Враховуючи, що в процесі інноваційної діяльності ресурси можуть бути використані в повному обсязі на NINN_E новацій, але впроваджені та успішно вийшли на ринок тільки NIND_INN, то ефективність використання ресурсів на стадії впровадження становить:
E IND _ INN   C N IND _ INN /  C N INN _ E
(7)
На цій стадії можливо розрахувати погрішність оцінки як розбіжність між прогнозованим і
фактичним значенням економічної ефективності, а також точність оцінки економічної ефективN
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ності (AE_INN), в якості чого пропонуються прийняти відношення її фактичного значення до прогнозованого. Ці показники вказують на правильність і повноту використання всіх ресурсів або
необхідність прийняття адекватних рішень щодо пошуку та реалізації резервів.
Показник середнього значення витрат часу на впровадження новації розраховується аналогічно (5).
Стадія впровадження новації переходить у стадії розвитку та стабілізації ринку, тривалість
яких визначається активним продажем інноваційного продукту до досягнення границі насиченості ринку. Важливою ознакою є тривалість кожної з цих стадій
, яку можна виразити як
функцію залежну від факторів:
TSTEP = {MF, M, AD, ES, R, …},
(8)
де MF — макроекономічні чинники, M — маркетинг, AD — реклама, ES — ефективність каналів
продажу, R — ризики.
Після стабілізації ринку обсяги продажів починають падати, тобто ринок зменшується, але
попит ще існує. Тому цілком виправданим є вивчення попиту для проведення додаткових заходів
щодо пошуку та реалізації резервів для нових модифікацій інноваційного продукту та розширення пропозиції на ринку. Таким чином забезпечується підйом ринку, збільшення обсягів продажів
на деякий час.
Отже, для стадії споживання результативність є відношенням кількості модифікованих інноваційних продуктів NMOD_INN до впроваджених NIND_INN:
PRMOD_INN = NMOD_INN / NIND_INN.
(9)
Відповідно ефективність використання ресурсів залучених до модифікації становить:
E MOD _ INN   C N MOD _ INN /  C N IND _ INN .
(10)
За аналогією з (5) розраховується показник середнього значення витрат часу на модифікацію
новації. Тривалість цієї стадії поряд з вже вказаними факторами (8) буде залежати від функціонального резерву новації, вичерпність якого поряд з іншими факторами призводить до повного
скорочення продажів і падіння ринку.
Інтегральні показники оцінки підвищення ефективності фінансових інновацій визначаються
наступним чином:
результативність
PRINN = ПS PRS_INN  AE_INN  PRT_INN,
(11)
ефективність використання ресурсів
EINN = ПS ES_INN,
(12)
результативність за фактором витрат часу
PRT_INN = TINN / SS TAVG_S_INN,
(13)
де PRS_INN — результативність на стадіях інноваційного процесу (розробка, впровадження, споживання), AE_INN — точність оцінки економічної ефективності, ES_INN — ефективність використання
ресурсів на стадії інноваційного процесу, T INN — необхідні загальні витрати часу, TAVG_S_INN —
середні витрати часу на новацію на стадії інноваційного процесу.
Таким чином, запропонована методика оцінки резервів підвищення ефективності інновацій на
основі інтегральних показників дозволяє виявити їх на всіх стадіях інноваційного процесу в
банківській установі.
Поряд з цим, важливим завданням є визначення факторів, що мають найбільший вплив на
отримання додаткового ефекту від реалізації резервів підвищення ефективності інноваційного
процесу. Вирішення цього завдання можливе шляхом застосування методу багатофакторного регресійного аналізу за поліноміальною функцією виду:
y  b 0  i 1 b i x i  i 1  j1 b ij x i x j ,
(14)
де {xi, …, xm} — незалежні фактори, {b0, …, bm} — коефіцієнти регресії.
Отже, припустимо, що вектором відгуку є вектор прибутку PROFR_INN, який отримується за
рахунок резервів підвищення ефективності за стадіями інноваційного процесу, а в якості факторів виступають показники результативності, ефективності, витрат часу за стадіями інноваційного процесу: TAVG_CR — середні витрати часу на розробку новації; TAVG_IND — середні витрати часу
m

m

m
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на впровадження новації; NIND — кількість упроваджених новації; TMOD — тривалість стадії споживання (підйом ринку); С N MOD — витрати на стадії споживання (для модифікації); С N INN — загальні витрати на інноваційну діяльність; FR — зовнішні фактори впливу на впровадження новації та її дифузії на ринку (ризик невизначеності).
Багатофакторний регресійний аналіз згідно (14) проводиться для визначення взаємного впливу складових інтегральних показників та їх значущості для оцінки резервів за лінійним і нелінійним
квадратичним регресійними поліномами. Зокрема, результати проведеного регресійного аналізу
дозволили визначити параметрів лінійної частини регресійного поліному:
PROFR _ INN  106,69  0,75 TAVG _ CR  0,38 TAVG _ IND  0,43 N IND  0,06 TMOD 
(15)
 0,11 C
 0,03 C
 0,83 FR; S 2  0,16.
N MOD

N INN

ост

Рівень значущості факторів відображає наступна послідовність:
TAVG _ CR (6,98)  N IND (6,24)  TMOD (3,55)  FR (3,53)  C N MOD (3,45)  TAVG _ IND (3,42)  C N INN (3,08)
Тобто, найбільш значущим є резерв витрат часу на розробку новації, скорочення якого надасть
значні переваги в умовах динамічності змін на ринку та загострення конкурентної боротьби. Це
знайде відображення в розширенні пропозиції та збільшенні тривалості стадії підйому ринку.
Результати нелінійного квадратичного регресійного поліному, зокрема дисперсія остаточна (масштабована) показує, що досить незначна частина статистичного матеріалу неохоплена отриманою залежністю. Коефіцієнт детермінації моделі дорівнює R2 = 0,93, що свідчить про достатньо
сильний зв’язок між факторними змінними та чинником результату.
Розглянута оцінка стосується безпосереднього підвищення ефективності за рахунок резервів
інноваційного процесу. Проте результати інноваційної діяльності впроваджуються та створюють
ефект за всіма напрямами діяльності банку. Тому, до загальної моделі оцінки доцільно включати
фактори як узагальнення деякої групи чинників, що характеризують стан банку та вказують на
напрям майбутніх дій щодо підвищення його ефективності.
Тоді комплексна оцінка резервів підвищення ефективності фінансових інновацій є:
Z = F (Y1, Y2, …, YN),
(16)
де Yi — характеризує ефективність за i-групою резервів.
Алгоритм комплексної ідентифікації, аналізу та оцінки резервів підвищення ефективності надано на рис. 2. Використання якісних і кількісних методів дозволяє підвищити точність оцінки.
Комп’ютерна реалізація алгоритму надає можливість формувати базу даних оцінок для подальшого прийняття обґрунтованих рішень щодо реалізації резервів підвищення ефективності.
Таким чином, методика комплексної ідентифікації, аналізу та оцінки резервів підвищення ефективності фінансових інновацій передбачає:
1. Формування інформаційної моделі, де шляхом декомпозиції для повноти відображення її
властивостей визначаються основні групи критеріїв. Такими групами з виконанням функцій управління, планування, використання, впливу на рівні бізнес-процесів є система управління, політика та стратегія, ресурси, процеси, кадровий потенціал, клієнти, результати. Наприклад, такими
цільовими групами критеріїв для банківської установи можуть бути: отримання прибутку та підвищення капіталізації; набуття конкурентних переваг, ринкова позиція, лояльність клієнтів; прогресивні технології та рівень якості бізнес-процесів; висококваліфікований кадровий потенціал.
Кожній групі приписується ранг значущості, сума рангів дорівнює 100.
2. Подальша декомпозиція моделі на рівні окремої групи з визначенням індикаторів ефективності та показників їх оцінки. Рівневість декомпозиції не обмежується. Ідентифікація резервів
проводиться за допомогою збалансованої системи показників згідно шкали ідентифікації.
Оцінка значення кожного показника здійснюється за прийнятими реперними точками для рівня
резерву, наприклад — мінімальне, середнє, максимальне, реалізація. Але враховуючи, що підвищення ефективності передбачає проведення заходів для реалізації окремого показника, реперні
точки можуть відображати прийняття плану заходів, його реалізацію і результативність відносно
досягнення мети й отриманого ефекту, набуття статусу постійної діяльності.
3. Якісна оцінка показників за групами критеріїв (на засадах самооцінки або експертним методом). Розрахунок оцінки за критерієм відбувається шляхом підсумовування оцінок за показниками та множення результату на ранг значущості. Загальна оцінка є сумою всіх оцінок.
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Ідентифікація резервів .
Декомпозиція за групами
nn=1?
= 1 NN

Ідентифікація резервів .
Декомпозиція в межах групи

Вибір
Вибір методу
методу оцінки
оцінки
Якісна оцінка

Кількісна оцінка

Метод експертних оцінок

Метод багатофакторного аналізу
Визначення значущих груп
резервів
nn=1?
= 1 NN
mm=1?
= 1  KK

Оцінка резервів підвищення
ефективності в межах групи

Визначення оптимального Yn

Визначення комплексної оцінки
Z

Формування БД оцінок
Прийняття рішення щодо
реалізації резервів

Рис. 2. Алгоритм комплексної ідентифікації, аналізу та оцінки резервів підвищення ефективності фінансових інновацій (Складено автором)
4. Кількісна оцінка показників за групами критеріїв проводиться згідно поліному:
R _ Y  b 0  i 1 b i r _ x i  i 1  j1 b ij r _ x i r _ x j ,
де R_Y — резерв підвищення результативного показника Y, r_xi — резерв приросту факторного
показника xi, bi — коефіцієнти регресії рівняння зв’язку.
5. Ідентифікація резервів. Значення резерву за критерієм є різницею між необхідним (плановим або прогнозованим) і фактичним результатом. Додатково розраховується відносне значення
резерву та результативність. Комплексна оцінка значення загального резерву є підсумком відносних значень резервів за всіма критеріями.
6. Графічна ілюстрація ідентифікації резервів. Для цього може бути побудовано діаграму Парето, яка наочно вказує на найбільш значущі резерви та необхідність прийняття заходів щодо їх
реалізації в першу чергу.
n

n

n
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7. Корегування моделі стратегічних цілей банківської установи, а також стратегічних цілей за
окремими напрямами бізнесу (роздрібний, корпоративний, приватний) на підставі результатів ідентифікації резервів за критеріями підвищення ефективності.
8. Прийняття заходів щодо вдосконалення, наприклад організаційної структури, моделей бізнеспроцесів, управління персоналом тощо.
ВИСНОВКИ
Таким чином, основною проблемою оцінки ефективності фінансових інновацій є вибір і визначення системи економічних показників, можливість їх практичного використання, що ускладнюється багатомірністю форм фінансових інновацій. Така система показників відображає результативність фінансових інновацій та прямо або опосередковано вказує на наявність резервів, що
можуть бути задіяні в інноваційній діяльності. Тому оцінка ефективності фінансових інновацій
повинна бути розвинута за рахунок проведення ідентифікації, аналізу та оцінки резервів її підвищення. Запропоновані методичні підходи дозволяють побудувати універсальну модель оцінювання резервів підвищення ефективності, яка включає критеріальну якісну оцінку за обраними показниками за минулі, а також отримання прогнозованих значень на майбутні періоди, можливість
порівняння відносно показників конкурентів, що є необхідним для подальшого прийняття банківською установою обґрунтованих рішень щодо реалізації резервів підвищення ефективності.
Стаття надійшла до редакції 1 грудня 2013 року
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