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Анотація. В статті наведено характе-
ристику банківського інжинірингу, визначено 
основні етапи його здійснення. На основі аналізу 
витрат, які виникають на кожному з наве-
дених етапів, показано порядок формування 
собівартості інноваційного банківського про-
дукту.

Аннотация. В статье охарактеризовано 
банковский инжиниринг, определены основные 
этапы его осуществления. На основе анализа 
затрат, возникающих на каждом из приведен-
ных этапов, показан порядок формирования 
себестоимости инновационного банковского 
продукта.
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Постановка проблеми. Відповідно до дина-
мічно мінливих умов діяльності будь-який банк 
повинен змінюватися сам, ініціюючи інноваційні 
процеси. Про важливість здійснення інновацій-
ної діяльності банківськими установами зазна-
чає і Незалежна асоціація банків України, одним 
з провідних напрямків роботи якої є «…сприян-
ня популяризації та поширенню кращого банків-
ського досвіду, налагодженню обміну думками 
та практичними порадами щодо впровадження 
різних проектів, обговорення труднощів, що ви-
никають в процесі запровадження інновацій та 
способів їх усунення» [1].

Ефективне здійснення інновацій значною мі-
рою залежить від інформаційного забезпечення 
на кожному з етапів банківського інжинірингу. В 
той же час найбільш повне розкриття механізму 
створення інноваційного банківського продукту 
дозволяє обґрунтувати процес накопичення ви-
трат на його створення, формування фактичної 
собівартості.

Мета статті полягає у визначенні технології 
розробки та впровадження банківських іннова-
цій з позиції бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування інноваційного продукту 
досліджувалися в працях вітчизняних та зару-
біжних науковців: С. Б. Єгоричевої, О. В. Івано-
вої, О. В. Кантаєвої, Я. Д. Крупки, Н.  І.  Лапіна, 
Й. Шумпетера та інших. Проте автори зосеред-

жували свою увагу питанням визначення осно-
вних етапів створення об’єкту дослідження без 
обґрунтування впливу на бухгалтерський облік.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Розробка та вдосконалення банківських 
продуктів є домінуючим напрямом інноваційної 
діяльності банків, що отримав назву банківсько-
го інжинірингу. Незважаючи на значну кількість 
формулювань даного поняття, в сучасній еконо-
мічній літературі не можна знайти єдиного підхо-
ду до його трактування. Одне з найбільш повних 
та досить складних визначень наводить О. І. Іва-
нова, яка під даним процесом розуміє процес 
виробництва банківських інновацій, адаптації 
існуючих для перерозподілу фінансових ризиків, 
ризиків ліквідності, доходності та інформації у 
відповідності з власними інтересами, потребами 
контрагентів в умовах макро- та мікрооточення, 
що змінюється; процес проектування, розроб-
ки та реалізації конкурентоздатних банківських 
інновацій з метою вирішення проблем банків-
ської практики, який включає в себе створення, 
реалізацію, просування та дифузію інновацій [7, 
с. 4-5].

У визначенні поняття «банківський інжині-
ринг» частково погоджуємося з С.Б. Єгоричевою, 
яка вказує, що банківським інжинірингом нази-
вається процес створення кредитними інститу-
тами інноваційних продуктів, що відповідають 
потребам клієнтів та власним інтересам банків, 
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який викликається змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах їх функціонування 
[4, с. 69]. Вважаємо за необхідне доповнити дане 
визначення шляхом деталізації операцій самого 
процесу та трактувати його першу частину, як 
«процес розробки та впровадження банківських 

інноваційних продуктів…».
Банківський інжиніринг має свої особливос-

ті, які визначають не тільки нюанси його прохо-
дження, але й облікового відображення складо-
вих даного процесу (рис. 1).

Рис. 1. Особливості процесу розробки та впровадження інноваційних банківських продуктів
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Таким чином, банківський інжиніринг, про-
являючись не в речовій формі розробленого про-
дукту, а в його корисному ефекті, який може бути 
представлений як нематеріальним (витрати на 
навчання персоналу, отримання консультацій), 
так і матеріальним носієм (документація, проек-
ти, плани), ускладнює процес оцінки складових 
даного процесу. Крім того, банківський інжині-
ринг сам може витупати об’єктом купівлі-прода-
жу, що, в свою чергу, вимагає належного оформ-
лення його матеріалізованої форми (у вигляді 
майна, майнових прав) та відповідно понесення 
додаткових витрат на це. Вищенаведені особли-
вості слід враховувати при здійсненні організації 
та введенні бухгалтерського обліку даного про-
цесу та його контролю.

Враховуючи цілі створення та межі розповсю-
дження інноваційного банківського продукту, 
вважаємо за необхідне розрізняти внутрішній та 
зовнішній банківський інжиніринг. Так, для пер-
шого характерне створення інновацій в межах 
одного банку, удосконаленні існуючих продуктів. 
Зовнішній банківський інжиніринг передбачає 
формування банківського продукту з метою реа-
лізації на ринку, що, в свою чергу, може вимагати 
залучення інших учасників та понесення відпо-
відно додаткових витрат.

Незалежно від того, яку саме ціль ставить пе-
ред собою керівництво банку та який вид банків-
ського інжинірингу був обраний, його ефективна 
організація «…можлива тільки за умови опти-
мальної організації інноваційного процесу, який 
повинен бути у необхідній мірі формалізованим, 
видимим та документованим (зокрема, у картах, 

схемах, регламентах) і у цьому вигляді доведеним 
до працівників банку» [5, с. 110]. Враховуючи це, 
визначимо послідовність здійснення банківсько-
го інжинірингу. 

Розглядаючи процес розробки та впроваджен-
ня інноваційних банківських продуктів, автори 
виділяють чотири його етапи: 1)  збір та оброб-
ка інформації про стан ринку, аналіз даних про 
потенційні потреби в нових банківських продук-
тах; 2) розробка інноваційної стратегії кредитної 
установи, концепції нового продукту та техноло-
гії його впровадження на ринок банківських по-
слуг (підготовка документів, розробка технології 
банківських операцій, навчання співробітників, 
визначення способів впровадження продукту 
(послуг) в ринкову сферу, випробування якості 
продукту серед клієнтів); 3)  організація просу-
вання інноваційного продукту (послуги), його 
продаж клієнтам; 4) оцінка результатів реалізації 
інноваційних продуктів (послуг) та аналіз обра-
ної інноваційної стратегії [6; 8; 9]. Логічну послі-
довність дій на представлених етапах розробки 
нового продукту вказує Л. П. Семенюк: вивчення 
потреб клієнтів, пошук ідей, відбір ідей, розробка 
продукту за задумом, розробка стратегії марке-
тингу, аналіз операційних та збутових можливос-
тей, розробка продукту, створення дослідного 
зразка, дослідження та впровадження продукту 
на ринок [10].

Процес здійснення банківського інжинірингу 
більш деталізований в дослідженнях С. Б. Єгори-
чевої [4, с. 71-73] (автором виділено шість етапів: 
1) виникнення ідеї або систематизація ідей; 2) до-
бір та формулювання ідеї інноваційного продукту 
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на основі аналізу можливостей; 3) розробка біз-
нес-процесу реалізації інноваційного продукту; 
4) технічна підготовка та розробка програмного 
забезпечення; 5)  підготовка працівників банку; 
6)  підготовка та реалізація маркетингового за-
безпечення) та М.  Досмухамбетова [3] (дослід-
ник охарактеризував 11 етапів: 1) визначенні ці-
льових установок; 2) аналіз специфічних потреб 
контрагентів; 3) оцінка ризиків за видами, рівня-
ми; 4) вибір одного чи декількох альтернативних 
банківських продуктів; 5)  аналіз відповідності 
інноваційного банківського продукту процеду-
рам та методам внутрішнього контролю ризиків 
в банку; 6) оцінка співвідношення ризику, доход-
ності, ліквідності та альтернативних витрат при 
виборі необхідного банківського інструмента-
рію; 7) розробка сценарію аналізу впровадження 

інноваційного банківського продукту; 8)  оста-
точний вибір банківського продукту; 9) виконан-
ня організаційних заходів всередині банку щодо 
створення інноваційного банківського продукту; 
10) продаж банківського продукту; 11) супровід 
банківського продукту). 

Не зважаючи на ґрунтовне розкриття дано-
го процесу науковцями, вважаємо, що наведені 
схеми не розкривають в усіх можливих варіан-
тах послідовність саме створення інноваційного 
банківського продукту та не враховують витрат, 
які виникають на кожному з визначених ета-
пів. На основі розглянутих механізмів розроб-
ки та впровадження інноваційних продуктів, 
нами визначено послідовність формування ви-
трат та формування собівартості інноваційного 
банківсь кого продукту (рис. 2).

Рис. 2. Формування витрат та собівартості інноваційного банківського продукту 
за етапами його створення
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На першому етапі відбувається збір та оброб-
ка інформації, формування цілі для нового про-
дукту, вибір стратегії, здійснюється генерування 
ідеї, перегляд та відбір ідей; результатом даного 
етапу є формулювання основної ідеї.

Другий етап банківського інжинірингу є най-
більш трудомістким та вимагає залучення най-
більшої суми фінансових ресурсів. Він включає 
такий перелік робіт, як розробка бізнес-процесу 
реалізації інноваційного банківського продукту, 
розробка і тестування продукту, розробка вну-
трішніх нормативних інструкції та положень, 
методик облікового відображення, навчання 
персоналу.

Третій етап, який нами визначений, поля-
гає в підготовці відповідних документів для за-
безпечення правової охорони інноваційного 
банківського продукту. Для захисту прав інте-
лектуальної власності банки можуть викорис-
товувати такі варіанти, як патент, ноу-хау та ав-
торські права. Враховуючи специфіку здійснення 
інноваційної діяльності банками та реалії чин-
ного законодавства, даний етап не завжди вико-
нується. На сучасному етапі це обумовлено тим, 
як стверджують Ж. В. Гарбар та Д. Є. Плахотнюк, 
що «…більша частина інноваційних розробок 
комерційних банків стає комерційною таємни-
цею стосовно ноу-хау…» або ж «…зважаючи на 
прозорість банківського ринку та активне ре-

кламування самими банками нових продуктів та 
технологій, інноваційні ідеї дуже швидко стають 
надбанням конкурентів» [2].

Етап впровадження, який передбачає масову 
пропозицію інновацій, передбачає попередній лі-
мітований їх тираж, тестування маркетингу.

На останньому етапі банківського інжинірин-
гу здійснюється аналіз та оцінка ефективності 
розробки та впровадження відповідного іннова-
ційного банківського продукту. Саме на цьому 
етапі визначається доцільність подальшого ви-
користання розробленого продукту і фактично 
за умови позитивного рішення він втрачає статус 
інноваційного. 

Відповідно до розробленої схеми на кожному 
з перерахованих етапів банківського інжинірин-
гу, крім останнього та часткового передостанньо-
го, банк несе витрати, що формують собівартість 
інноваційного банківського продукту. На етапі 
впровадження, коли по суті продукт вже реалі-
зується, банк активно вдається до маркетингових 
заходів, основним з яких є проведення реклам-
них акцій. Ці витрати визнаються вже як витра-
ти періоду. Крім того, на етапі оцінки результа-
тів фактична собівартість даного продукту вже є 
сформованою, тому витрати, здійснені в даному 
часовому інтервалі, вже слід включати до складу 
витрат звітного періоду та враховувати їх при ви-
значенні фінансового результату (рис. 3).
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Рис. 3. Облікове відображення формування витрат в ході банківського інжинірингу

Висновки. Банківський інжиніринг, будучи 
відносно новим напрямом наукових досліджень, 
є недостатньо теоретично обґрунтованим. В ході 
проведеного дослідження доведено доцільність 
використання поняття банківського інжинірин-

гу як процесу розробки та впровадження банків-
ських інноваційних продуктів, що відповідають 
потребам клієнтів та власним інтересам банків, 
який викликається змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах їх функціонування. 
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Визначено основні етапи банківського інжині-
рингу, розкрито перелік витрат, які виникають 
на кожному з них. Розкрито порядок формуван-

ня собівартості інноваційного банківського про-
дукту та особливості облікового відображення 
витрат в ході банківського інжинірингу.
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