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Бітнер І. В., В’язовий С. М., Морозова Н. Л. Моделювання розвитку сучасних цифрових інноваційних технологій  
у банківському секторі

Метою статті є дослідження впровадження інноваційних технологій на прикладі комерційного банку шляхом розробки моделі імітації розвитку 
сучасних цифрових технологій банку з використанням апарату системної динаміки – для оцінки масштабу та швидкості процесів цифрових тех-
нологій у рамках удосконалення теорії прийняття рішень процесів створення, просування та реалізації на ринку. Побудовано концептуальну схе-
му моделювання розвитку банківських цифрових технологій, що містить п’ять поетапних блоків і передбачає розробку моделі імітації розвитку 
сучасних цифрових технологій у банківській сфері та аналіз сценаріїв у рамках побудованої імітаційної моделі для підвищення результативності 
діяльності. Побудована модель дозволяє дати оцінку ефективності комерціалізації цифрових технологій залежно від реалізації внутрішніх управ-
лінських рішень і впливу факторів зовнішнього середовища, а також масштабу та швидкості процесів дифузії інновацій. Проведені імітаційні 
експерименти за окремими сценаріями стимулюючого та дестимулюючого впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та параметрів доводять, 
що на обсяги попиту на банківські цифрові технології значно впливають внутрішні фактори, тому банківська установа повинна постійно підви-
щувати значення даних факторів та бути самою ініціатором змін та інноваційних рішень. На основі виявлених закономірностей і зв’язків моделі 
імітації отримані результати, що характеризують протікання процесу впровадження сучасних цифрових технологій. Імплементація результа-
тів моделювання дозволить банкам ще на стадії прийняття управлінського рішення визначити економічну доцільність впровадження інновацій 
і використання тих чи інших цифрових технологій в їх практичній діяльності.
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Bitner I. V., Viazovyi S. M., Morozova N. L. Modeling the Development of Modern Digital Innovative Technologies in the Banking Sector
The article is aimed at studying the introduction of innovative technologies on the example of a commercial bank by developing a model of simulation of the devel-
opment of modern digital technologies of bank using a system dynamics apparatus in order to assess the scale and speed of digital technologies processes in terms 
of improving the theory of decision-making processes for creation, promotion and implementation in the market. A conceptual modeling scheme for the develop-
ment of banking digital technologies is built, containing five phased blocks and involving the development of a model for simulating the development of modern 
digital technologies in the banking sector together with analyzing scenarios within the framework of the built simulation model to improve the performance. The 
built model allows to evaluate the efficiency of the commercialization of digital technologies depending on the implementation of internal managerial decisions 
and the impact of external environmental factors, as well as the scale and speed of innovation diffusion processes. The conducted simulation experiments under 
separate scenarios of stimulating and destimulating influence of the internal and external factors and parameters prove that the volumes of demand for banking 
digital technologies are significantly influenced by internal factors, so the banking institution must constantly increase the significance of these factors and be 
the initiator of changes and innovative solutions. On the basis of the detected regularities and connections of the simulation model, the results characterizing 
the conduct of the process of introduction of modern digital technologies are obtained. The implementation of modeling results will allow banks at the stage 
of making a managerial decision as to the economic feasibility of introducing the innovations and using certain digital technologies in their practical activities.
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Розвиток сучасної світової банківської системи 
протікає в умовах стрімкої конкуренції та кри-
зових явищ на фінансових національних і між-

народних ринках. Зміна курсу соціально-економічної 
політики України, різкий розвиток економіки, євро-
інтеграційні наміри – все це дає банківській системі 
нові завдання – підвищення конкурентоспроможнос-
ті українських банків, покращення нормативно-пра-
вового та конкурентного середовища, пошук ефек-
тивних механізмів поліпшення системи банківського 
менеджменту, запровадження стандартів діяльності 
та професійної поведінки на ринку, підвищення сус-
пільної довіри до банків [2; 5]. 

Сьогодні вітчизняні банки втрачають велику 
кількість клієнтів, однією з причин чого є невиважена 
нечітка політика щодо їх залучення, обслуговування 
й утримування [16]. Другою причиною вважається 
недостатня залученість банків до впровадження ін-
новацій та застосування сучасних проактивних ме-
тодик управління [11; 12]. Однак бурхливий розвиток 
ринків і підвищення рівня конкуренції на ньому при-
мушують банки оволодівати новими підходами для 
підвищення ефективності своєї діяльності, проводи-
ти пошук додаткових напрямів для отримання кон-
курентних привілеїв, зокрема за допомогою запрова-
дження сучасних цифрових інноваційних технологій 
обслуговування клієнтів, нових послуг і продуктів. 

Сучасні цифрові технології є результатом інно-
ваційного процесу, який передбачає перетворення на-
укового знання, наукових ідей, винаходів у віртуаль-
ну реальність (нововведення), що змінює суспільство 
[3; 8]. Основою інноваційного процесу є створення, 
впровадження та поширення сучасних цифрових тех-
нологій, особливостями яких є науково-технічна но-
визна, їх практичне застосування та комерційна реа-
лізованість задля того, щоб мати змогу задовольнити 
нові потреби суспільства [4]. 

На загальний рівень інтенсивності впроваджен-
ня інноваційних технологій впливають [8; 17]: 
 стан зовнішнього середовища, у якому цифро-

ві технології мають місце (тип ринку, характер 
конкурентної боротьби, практика державно-
го регулювання, ступінь освіти, організаційні 
форми кооперації виробництва та науки тощо);

 стан внутрішнього середовища окремих гос-
подарських та організаційних систем (фінан-

совий і матеріально-технічний потенціал, ви-
користання цифрових технологій, зв’язки із 
зовнішнім середовищем та ін.);

 специфіка інтенсивності впровадження су-
часних цифрових технологій як об’єкта управ-
ління.

І. В. Бархатов [3], М. Березовська, В. С. Вікулов 
[5], Л. В. Кох, О. В. Кузьменко [12], Є. М. Смольяні-
нова, В. С. Просалова, А. М. Ткаченко [15] та інші у 
своїх роботах вивчали цифрові технології як один із 
головних факторів стабільності та забезпечення кон-
курентоспроможності в банківській сфері [10]. Однак 
більша увага має приділятися дослідженню розвитку 
банківських сучасних цифрових технологій, їх класи-
фікації та моделюванню процесів розвитку новітніх 
технологій банківської сфери, рівню їх впливу на ре-
зультативність та ефективність діяльності, що і є ме-
тою даної роботи.

У банківській галузі під сучасними цифровими 
інноваційними технологіями розуміється еко-
номічна реалізація нової банківської послуги 

або продукту, удосконалення вже існуючого, а також 
упровадження нової маркетингової, технологічної, 
організаційної або управлінської техніки ділової 
практики ведення бізнесу [3; 7].

Упровадження сучасних цифрових інновацій-
них технологій і створення на їх основі банківських 
інновацій спрямоване на досягнення певного пози-
тивного стратегічного економічного ефекту. Такий 
ефект передбачає [19]: збільшення фінансового при-
бутку банку; залучення нових клієнтів; розширення 
ринкової частки банку; зменшення витрат.

Упровадження системи сучасних цифрових ін-
новаційних технологій банківського обслуговування –  
це сукупність нових банківських продуктів і техно-
логій створення, засобів запровадження та просу-
вання їх на ринку, форм сервісного обслуговування, 
технічного та функціонального супроводу, а також їх 
взаємозв’язків [4; 12].

Слід зазначити, що перелік сучасних цифрових 
банківських продуктів не може вважатися постійною 
величиною, тому що має особливість змінюватися 
кожний період часу. Також швидкість розвитку та 
впровадження інноваційних технологій значною мі-
рою залежать від науково-технічного прогресу в ін-
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ших індустріях економіки, особливо у сфері IT [6; 7]. 
Тому на даний період часу найпоширенішими цифро-
вими технологіями в банківських галузях виступають 
операції та угоди, засновані на комунікаційних та Ін-
тернет-технологіях. Банківська система має величез-
не розповсюдження бізнес-вебсервісів завдяки ви-
користанню Інтернет-технологій, що отримало назву 
дистанційного банківського обслуговування. Дис-
танційне банківське обслуговування (ДБО) – спосіб 
надання банківських послуг на підставі бажань клієн-
та, переданих ним віддалено, з використанням кому-
нікаційних технологій та Інтернету, а саме [10; 17]:
 інтернет-банкінг;
 мобільний банкінг; 
 обслуговування через контакт-центри банку, 

за допомогою банкоматів та інших пристроїв 
банківського обслуговування. 

Поширення сучасних цифрових інноваційних 
технологій – це інформаційний процес, швидкість 
і форма якого залежить від: стратегії використання 
цифрових технологій підприємства; характеристик 
ринкової системи та її підсистем, де будуть запрова-
джені сучасні цифрові технології; потужності комуні-
каційних каналів; способів передачі інформації та осо-
бливостей її сприйняття господарюючими суб’єктами, 
їх можливостей до практичного використання цієї 
інформації; технічних і споживчих властивостей су-
часних цифрових технологій [6; 19]. Це спричинено 
тим, що, зокрема, банківські інститути, які діють у ре-
альному економічному середовищі, можуть також ви-
являти різноманітне ставлення до пошуку цифрових 
технологій і різну можливість до їх реалізації.

Одним із найважливіших факторів поширен-
ня будь-яких цифрових інноваційних техно-
логій є їх взаємодія з відповідним соціаль-

но-економічним оточенням різного рівня ієрархії, 
важливим елементом якого вважаються конкуруючі 
технології [14]. 

Сучасні цифрові банківські технології – процес, 
який передбачає, що нововведення розповсюджу-
ються по комунікаційних каналах між учасниками 
банківської та оточуючих систем у часі [6; 15]. Тому 
дослідження розвитку сучасних цифрових техноло-
гій у банківській сфері, як забезпечуючого фактора 
економічного розвитку та інструмента забезпечення 
фінансової безпеки комерційного банку, сьогодні є 
дуже актуальною та важливою проблемою, що по-
требує вивчення та вдосконалення управлінських 
технологій.

У даній роботі пропонується дослідження впро-
вадження інноваційних технологій на прикладі ко-
мерційного банку шляхом розробки моделі імітації 
[1; 9] розвитку сучасних цифрових технологій банку з 
використанням апарату системної динаміки, з метою 
оцінки масштабу та швидкості процесів цифрових 
технологій у рамках удосконалення теорії прийняття 
рішень процесів створення, просування та реаліза-

ції на ринку. Для дослідження процесу розвитку су-
часних цифрових інноваційних технологій у роботі 
пропонується концептуальна схема моделювання 
процесу розвитку банківських цифрових технологій, 
в основу якої покладено інструментальний базис за-
гальної теорії економічного розвитку [18] та розвит-
ку організацій [14] (рис. 1). 

 

Блок 1. Визначення цілей і завдань 
упровадження цифрових технологій 

у банківській сфері

Блок 2. Аналіз динаміки розвитку 
сучасних цифрових технологій 

комерційних банків України 

Блок 3. Аналіз моделей 
дослідження розвитку ринку 

цифрових технологій 
у банківській сфері

Блок 4. Розробка моделі імітації 
розвитку сучасних цифрових 
технологій у банківській сфері

Блок 5. Аналіз сценаріїв у рамках 
побудованої імітаційної моделі 

для підвищення результативності 
діяльності банку

Рис. 1. Концептуальна схема моделювання динаміки 
розвитку банківських цифрових технологій

З часом економічний ефект від упроваджен-
ня сучасних цифрових технологій знижується, при 
цьому скороченню періоду реалізації цих технологій 
сприяє високий рівень насиченості ринку. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що з часом цінність і значу-
щість інноваційних технологій зменшується [6]. Разом 
із тим, заходи щодо підвищення якості виробництва 
та реалізації новітньої продукції здатні пролонгувати 
її комерційне виробництво (і цикл дифузії), підвищи-
ти вартість товару та сервісного супроводу [13].

При зростанні прибутку інноватора має тенден-
цію збільшуватися також обсяг фінансування подаль-
ших дослідницьких розробок, робіт з покращення 
якісних, експлуатаційних та інших груп характерис-
тик сучасних цифрових технологій, розвитку кому-
нікаційних каналів реалізації продукції. Тим самим 
виробник завдяки зростанню ринкової привабливос-
ті та ціни продукції за рахунок цифрових технологій 
забезпечує збільшення доходу.

Формалізація й оцифровка виявлених законо-
мірностей процесу розвитку сучасних інноваційних 
технологій і принципів взаємодії учасників іннова-
ційного процесу в банківській сфері здійснено з вико-
ристанням інструментарію програми VensimPLE [20]. 
Потокову діаграму причинно-наслідкових взаємо-
зв’язків моделі імітації наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель імітації сценаріїв розвитку сучасних цифрових технологій у банківській сфері

Побудована модель дозволяє дати оцінку ефек-
тивності комерціалізації цифрових технологій залеж-
но від реалізації внутрішніх управлінських рішень та 
впливу факторів зовнішнього середовища, а також 
масштабу та швидкості процесів дифузії інновацій. 

Моніторинг і регулювання ситуацій на ринку 
здійснюється завдяки розробці управлін-
ських впливів, виокремлюючи спеціаль-

ні внутрішні параметри інноватора (інтенсивність 
інформування, виробничі потужності та потенціал 
розвитку, обсяги фінансування та ін.) і враховуючи 
зовнішні параметри (межа поширення цифрових тех-
нологій, кількість потенційних реципієнтів тощо), що 
мають певний вплив як на окремі характеристики, 
так і на узагальнюючі показники. 

У табл. 1 наведено назву та характеристики 
змінних моделі імітації сценаріїв розвитку сучасних 
цифрових технологій у банківській сфері.

У роботі проведено імітаційні експерименти за 
окремими сценаріями впливу внутрішніх і зовнішніх 
факторів та параметрів: 
 сценарій 1 (S1) – стимулюючий вплив кожно-

го з досліджуваних факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища;

 сценарій 2 (S2) – дестимулюючий вплив кож-
ного з досліджуваних факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища;

 сценарій 3 (S3) – стимулюючий вплив факто-
рів внутрішнього середовища та дестимулюю-
чий вплив факторів зовнішнього середовища;

 сценарій 4 (S4) – відповідно дестимулюючий 
і стимулюючий вплив факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища.

На рис. 3 наведено динаміку зміни показників 
моделі імітації сценаріїв розвитку сучасних цифро-
вих технологій у банківській сфері за сценарієм S1.

За результатами імітації в умовах позитивного 
стимулюючого впливу факторів маємо такі результати:
 спостерігається зростання попиту на вико-

ристання інноваційних цифрових технологій 
протягом усього досліджуваного періоду;

 кількість потенційних реципієнтів і суб’єктів, 
що готові до повторного використання інно-
ваційних технологій, теж поступово зростає; 

 кількість імітаторів теж демонструє зростан-
ня протягом усього аналізованого періоду;

 через зниження з часом ціни на використання 
сучасних інноваційних цифрових технологій 
сукупний прибуток також демонструє змен-
шення, але має відповідний лаг запізнювання;

 загальні витрати продовжують зростати, що 
пов’язано зі збільшенням кількості апробацій.

На рис. 4 наведено порівняльну динаміку зміни 
рівня попиту на використання цифрових технологій у 
банківській сфері на основі реалізації виділених сце-
наріїв внутрішнього та зовнішнього середовища.

Таким чином, за сценарієм S1, який можна вва-
жати найоптимістичнішим, величина попиту 
(сума заказів) на впровадження інноваційних 

цифрових технологій у банківській сфері перевищує 
значення 100 од. протягом року. За другим сценарієм –  
S2, який є найбільш песимістичним, попит на іннова-
ційні цифрові технології перевищує відмітку в 60 од., 
відчувається дестимулюючий вплив фінансових фак-
торів. Третій (S3) і четвертий (S4) сценарії близькі за 
величиною попиту на інформаційні технології, та все ж 
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Таблиця 1

Характеристика змінних моделі імітації сценаріїв розвитку сучасних цифрових технологій у банківській сфері

Назва змінної Опис змінної

Intensity of information Інтенсивність інформування

The recipient/limit ratio Відношення реципієнт/границя

Quantity of orders (demand) Кількість замовлень (попит)

Reuse of modern digital technologies Повторне використання сучасних цифрових технологій

Number of recipients Кількість реципієнтів

Rate of implementation Темп упровадження

Operation costs Вартість експлуатації

Implementation losses Втрати при впровадженні

Capacity Потужності

Required amount of digital technology Необхідна кількість використання цифрових технологій

Implementation experience Досвід упровадження

Degree level of digital technologies uncertainty Ступінь невизначеності цифрових технологій

Income of the innovator Дохід інноватора

Economic benefits of implementation Економічний ефект від впровадження

Funding Обсяг фінансування

External funding Обсяг зовнішнього фінансування

Costs for testing Витрати на апробацію

Degree level of diffusion damping Ступінь затухання дифузії

The final period of diffusion Остаточний період дифузії

Sales profit of modern digital technologies Прибуток від реалізації сучасних цифрових технологій

Total profit Сукупний прибуток

Total cost Загальні витрати

таки при стимулюючому впливі факторів внутрішньо-
го середовища значення величини попиту більше, ніж 
за сценарієм S4. Це свідчить про те, що на обсяги попи-
ту на банківські цифрові технології значно впливають 
внутрішні фактори, тому банківська установа повинна 
постійно підвищувати значення даних факторів і са-
мою бути ініціатором змін та інноваційних рішень.

ВИСНОВКИ
Розвиток сучасних інформаційних технологій, 

глобалізація фінансових ринків, розширення асорти-
менту банківських послуг, консолідація капіталу – все 
це визначило значні інноваційні зміни в діяльності 
комерційних банків, які повинні постійно протиді-
яти негативному впливу зовнішнього середовища й 
адаптуватися до його швидкомінливих умов, тому 
питання впровадження передових інноваційних рі-
шень посідають головне місце в забезпеченні фінан-
сово-економічної безпеки комерційного банку. При 
цьому важливим фактором забезпечення попиту на 
впровадження інноваційних цифрових технологій є 
стан зовнішнього та внутрішнього середовища діяль-
ності комерційного банку. На основі виявлених зако-
номірностей і зв’язків моделі імітації отримано такі 
результати, що характеризують протікання процесу 

впровадження сучасних цифрових технологій: кіль-
кість замовлень від потенційних реципієнтів (спожи-
вачів) залежить від ціни інноваційної продукції, яка, 
своєю чергою, багато в чому визначається витратами 
на її виробництво, темпом впровадження на підпри-
ємствах-реципієнтах і насиченістю ринку, а також но-
визною застосовуваних цифрових технологій.

Таким чином, зовнішні фактори в сукупності з 
факторами внутрішнього середовища значно вплива-
ють на функціонування комерційного банку. Усі фак-
тори тісно пов’язані та впливають один на одного. 
Тому необхідно аналізувати всі ці фактори в сукуп-
ності, щоб забезпечити прийняття адекватного рі-
шення. Обов’язковими умовами забезпечення впро-
вадження інноваційних технологій є безперервна діа-
гностика та моніторинг середовища (можливі загро-
зи, а також дифузія сучасних цифрових технологій). 
Отже, побудована сценарна імітаційна модель може 
бути адаптована для будь-якого банку, а також для 
будь-якого типу банківських інновацій. Імплемента-
ція результатів моделювання дозволить банкам ще на 
стадії прийняття управлінського рішення визначити 
економічну доцільність упровадження інновацій і ви-
користання тих чи інших цифрових технологій в їх 
практичній діяльності.                    
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Рис. 3. Динаміка зміни показників за сценарієм S1 (стимулюючий вплив факторів  
внутрішнього та зовнішнього середовища)
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