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Анотація. У статті досліджено теоретико-методологічні засади визначення економічної природи та наведено ха-
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інститутів. Для вдосконалення управління інноваційними процесами проведено класифікацію фінансових інновацій 
за сферою їх виникнення та використання, за об’єктами впровадження та відповідно до переліку використовуваних 
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Вступ та постановка проблеми. Упродовж останніх 
десятиліть у світовій практиці функціонування фінансо-
вих ринків і фінансових інститутів фінансові інновації 
стали одним із головних рушіїв економічного розвитку. 
У науковій літературі їх появу та широке впровадження 
пояснюють зміною економічного середовища, яке стиму-
лює пошук високоприбуткових сфер вкладення капіталу 

та одержання високих прибутків [1, с. 22; 2, с. 27]. Саме 
завдяки розвитку та використанню фінансових іннова-
цій сьогодні фінансовий сектор посідає чільне місце в 
структурі фінансових та економічних систем у всіх кра-
їнах світу [3, с. 10]. Разом із тим в економічній теорії ще 
відчувається нестача фундаментальних досліджень, які б 
достатньо повно і точно охарактеризували таке важливе 
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для сучасної економіки поняття, як «фінансова інновація», 
що зумовлено його складністю та багатоаспектністю.

Зі світової історії фінансів і банківської справи можна 
навести достатньо багато яскравих прикладів найбільш 
відомих проривних фінансових інновацій, які суттєво 
вплинули на розвиток фінансової сфери, зокрема: запро-
вадження у ХV ст. вексельного обігу, перехід у ХIХ ст. 
до золотого стандарту, початок випуску банківських кар-
ток у середині ХХ ст., демонетизація золота і перехід у 
1970-х роках до системи вільно плаваючих курсів, широке 
використання в кінці ХХ ст. похідних фінансових інстру-
ментів, складних структурованих і гібридних інстру-
ментів, нових методів хеджування валютних ризиків, 
створення опціонних і ф’ючерсних бірж, запровадження 
електронної комерції, виконання онлайн-операцій тощо 
[4, с. 25; 5, с. 167; 6, с. 23; 7, с. 32].

Сучасна практика свідчить про те, що процес упро-
вадження фінансових інновацій у практику діяльності 
фінансових установ розвивається дуже стрімко і в пер-
спективі його темпи будуть лише прискорюватися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упро-
довж останніх десятиліть дослідження питань фінансо-
вих інновацій відбувалося достатньо активно. Вагомий 
внесок у розроблення теоретико-методологічних засад 
формування та використання фінансових інновацій 
у фінансовому секторі зробили такі відомі зарубіжні 
та вітчизняні вчені, як: В. Волков [16], П. Друкер [9], 
В. Жупанін [27], Д. Кокурін [16], В. Кротюк [31], Б. Міль-
нер [10], В. Міщенко [4], С. Міщенко [22], Ф. Мишкін 
[23], Р. Наполі [20], С. Науменкова [1; 5; 18], Т. Орлова 
[10], Н. Пантелєєва [17], Дж. Сінкі-мол. [25], П. Туфано 
[24], І. Шумило [3], Й. Шумпетер [8] та ін. Однак поза 
увагою багатьох дослідників залишається виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків фінансових інновацій 
із механізмами їх розроблення, планування та впрова-
дження, що потребує додаткового вивчення та система-
тизації інновацій для їх упровадження у практику діяль-
ності фінансових установ і вдосконалення управління 
інноваційним процесом.

Метою даної роботи є поглиблення теоретико-методо-
логічних підходів до визначення сутності та класифікації 
фінансових інновацій у фінансовому секторі.

Результати дослідження. 
Одним із фундаторів теорії інновацій уважають 

Й.А. Шумпетера, який у 1911 р. в роботі «Теорія еконо-
мічного розвитку» вперше використав термін «інновації», 
під яким розумів п’ять типів нововведень, які охаракте-
ризував поняттям «реалізація нових комбінацій»: вироб-
ництво принципово нового продукту або продукту, що 
характеризується новою якістю; запровадження нової тех-
нології; освоєння нових ринків; доступ до нових джерел 
ресурсів; зміну умов галузевої організації [8, с. 132–133].

Зважаючи на складність поняття «інновація», у науко-
вій літературі існує значна кількість його визначень, які 
різняться між собою залежно від мети та завдань конкрет-
них дослідників. На думку П. Друкера, інновації є при-
роднім внутрішнім компонентом підприємницької діяль-
ності, що дає змогу одержувати підприємницький дохід 
завдяки новій комбінації чинників виробництва [9, с. 334]. 
Б.З Мільнер і Т.М. Орлова під інновацією розуміють 
новий або вдосконалений продукт (послугу), що реалі-
зується на ринку, та який по-новому вирішує проблеми 
споживача, є корисним як для покупця, так і для компа-
нії, що впроваджує конкретну інновацію. На їхню думку, 
інновація – це нововведення, яке в результаті комерційної 
реалізації набуває товарної форми і задовольняє ринковий 
попит [10, c. 7].

У ст. 146 «Керівництва Осло», яке розроблене Орга-
нізацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), інновація визначається як «запровадження до 
використання будь-якого нового або суттєво поліпшеного 
продукту (товару чи послуги) або процесу, нового методу 
маркетингу чи нового організаційного методу в діло-
вій практиці, організації робочих місць або у зовнішніх 
зв’язках» [11]. При цьому у ст. 148 зазначається, що сту-
пінь новизни продукту, процесу, методу маркетингу, орга-
нізаційного методу повинна бути не нижче того рівня, 
який характерний для конкретної компанії. Таким чином, 
інновацією вважається лише таке нововведення, яке вико-
ристовується на практиці, а мінімально необхідною озна-
кою визнання інновації такою є те, що продукт, процес, 
метод повинні бути новими (або суттєво вдосконаленими) 
для практики конкретної фірми. Тому до інновацій відно-
сять продукти, процеси і методи, які фірми створили пер-
шими, а також продукти, які вони запозичили із практики 
діяльності інших фірм [11].

У Законі України «Про інноваційну діяльність» визна-
чено: «Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдо-
сконалені конкурентоздатні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери». «Інноваційна 
діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та роз-
робок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздат-
них товарів і послуг» [12].

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури 
та нормативних документів свідчить, що головними 
передумовами виникнення інновацій є розвиток науки і 
техніки, тому дослідники більше уваги приділяють нау-
ковим, технічним і технологічним інноваціям, які спря-
мовані на підвищення ефективності виробництва, еконо-
мію витрат, підвищення продуктивності праці тощо, що 
можна назвати комерціалізованим підходом. В окремих 
випадках науковці виокремлюють економічні інновації, 
до яких відносять інновації у сфері виробництва, обігу та 
управління [13, с. 31; 14, с. 17; 15, с. 92]. Разом із тим 
за такого підходу поза увагою залишаються соціальні та 
культурні аспекти впровадження інновацій, а також наці-
ональні та навіть релігійні особливості, які б давали змогу 
повною мірою врахувати як потреби індивіда, так і сус-
пільства загалом.

Зважаючи на різноманіття точок зору щодо сутності 
інновацій, виникає практична необхідність у їх групу-
ванні та класифікації за певними ознаками. Аналіз науко-
вих підходів, проведений на основі дослідження харак-
теру та систематизації чинників, умов виникнення та 
форм прояву інновацій, дав змогу розробити їх авторську 
класифікацію за ключовими ознаками, яка враховує не 
лише науково-технічні та технологічні характеристики, 
а й інші, зокрема фінансові, економічні, соціокультурні, 
інформаційні, що дає змогу комплексно оцінити еконо-
мічну природу інновації та розробити заходи щодо управ-
ління процесом інноваційної діяльності (табл. 1).

Проведений аналіз і визначення сутності загального 
поняття «інновація» як первинного з погляду характерис-
тики фінансових інновацій дає змогу перейти до дослі-
дження галузевого аспекту проблеми, що пов’язаний із 
виникненням і використанням інновацій у фінансовому 
секторі. Як і під час визначення загального поняття «інно-
вація», серед науковців існують різні точки зору щодо 
визначення сутності та характеристики поняття «фінан-
сова інновація».
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Таблиця 1
Характеристика інновацій за їх класифікаційними ознаками

Класифікаційні ознаки Види інновацій
За ступенем новизни Радикальні (базові), поліпшуючі, модифікуючі.
За видом об’єкта інновації Предметні (продуктові інновації), процесні (технологічні інновації), організаційні, 

інформаційні, економічні, фінансові.
За сферами діяльності Виробничі, торгові, управлінські, соціальні, екологічні.
За характером використання Виробничі (інвестиційні), споживчі інновації, соціокультурні.
За місцем у системі підприємства На «вході», використання у виробничому процесі, на «виході».
За ієрархічними рівнями На рівні корпорації, на рівні підрозділів, на рівні працівників.

Джерело: складено автором за [16–19]

Так, Д.І. Кокурін і В.С. Волков визначають фінансову 
інновацію як реалізований у формі нового продукту або 
операції кінцевий результат інноваційної діяльності у 
фінансовій сфері. Як приклад автори наводять нові техно-
логії здійснення фінансових операцій на основі обчислю-
вальної техніки, а також нові фінансові продукти: похідні 
цінні папери, схеми продажу цінних паперів, нові типи 
гарантійних зобов’язань тощо. На їхню думку, фінансо-
вий сектор завдяки постійному руху фінансових активів 
і зобов’язань є дуже динамічною системою, що сприяє 
розширенню та поглибленню зв’язків фінансового ринку 
із зовнішнім середовищем. Завдяки такому взаємозв’язку 
між активами та зобов’язаннями ринок фінансових інно-
вацій має інтегральний характер [16, с. 26].

Р. Наполі визначає фінансові інновації як: 1) ново-
введення продукту чи послуги або суттєві поліпшення їх 
характеристик; 2) нове або значне вдосконалення методу, 
обладнання або навичок; 3) суттєве поліпшення харак-
теристик запропонованого продукту (послуги), методів, 
обладнання або навичок, що використовувалися раніше 
[20, с. 216].

Одним із найбільш ґрунтовних, на нашу думку, є визна-
чення, наведене Н.М. Пантелєєвою, яка під фінансовою 
інновацією розуміє «результат творчого пошуку нового 
підходу до вирішення проблеми у фінансовій галузі, який 
реалізується шляхом створення та дифузії нових фінансо-
вих продуктів, послуг, інструментів, технологій, процесів 
і організаційних форм, орієнтованих на ефективне управ-
ління фінансовими ресурсами та ризиками, забезпечення 
фінансової стійкості та конкурентоспроможності в умо-
вах мінливості, невизначеності й інформаційної асиметрії 
економічного середовища» [17, с. 28].

Як свідчить аналіз точок зору науковців щодо характе-
ристики сутності та економічного змісту поняття «фінан-
сова інновація», головними її характеристиками є визна-
чення об’єкта нововведень, ступеня новизни та функцій 
(або мети впровадження). Разом із тим зазначимо, що ана-
ліз визначень поняття «фінансова інновація», наведених у 
науковій літературі, ще не дає підстав для чіткої характе-
ристики її сутності та глибинних внутрішніх зв’язків. Для 
реалізації цієї мети, на нашу думку, необхідне визначення 
умов і чинників формування та використання фінансових 
інновацій.

Вивчення наукової літератури свідчить про те, що 
більшість науковців головними чинниками виникнення 
інновацій уважає розвиток науки, техніки та технологій. 
Водночас під час аналізу умов формування фінансових 
інновацій учені виокремлюють більш широке коло спе-
цифічних чинників, які притаманні фінансовій системі, 
зокрема дерегулювання та лібералізацію фінансових рин-
ків, їх високу волатильність, асиметрію інформації, під-
вищення фінансових ризиків, необхідність зменшення 
транзакційних та операційних витрат тощо [21, с. 171; 
22, с. 37; 23, с. 19].

На думку Ф.С. Мишкіна, головним чинником виник-
нення та запровадження фінансових інновацій є зміна 
економічного середовища, яка стимулює пошук висо-
коприбуткових інновацій. Крім того, серед чинників, що 
стимулюють розвиток фінансових інновацій, він виділяє 
розвиток нової техніки та інформаційних технологій, 
високу волатильність процентних ставок, процентний 
ризик, а також бажання фінансових установ уникнути 
регуляторних приписів, які вони вважають обтяжливими 
[23, с. 393].

П. Туфано виокремлює шість головних функцій фінан-
сових інновацій, які, на його переконання, одночасно 
характеризують і причини їх виникнення:

1) інновації існують для того, щоб забезпечити ефек-
тивне функціонування «неповних ринків» шляхом спри-
яння вільному переміщенню фінансових ресурсів і хеджу-
вання ризиків;

2) подолання наслідків асиметрії інформації у фінан-
совому секторі;

3) мінімізація транзакційних витрат;
4) мінімізація податків та усунення недоліків у регу-

люванні;
5) посилення глобалізаційних процесів та інтернаціо-

налізація фінансових ринків, що дає змогу використову-
вати нові методи управління ризиками;

6) поширення технологічних змін та інформаційних 
технологій, які стимулюють інновації. Наприклад, нові 
методи андеррайтингу (OpenIPO), формування портфе-
лів акцій (folioFN), нові ринки цінних паперів та засоби 
безпечного виконання операції, нові системи управління 
ризиками, послуги онлайн-планування пенсійного забез-
печення тощо [24, с. 10–22].

З погляду системності підходу до оцінки інновацій-
них процесів заслуговує на увагу розроблена Дж. Сінкі-
мол. логічна модель фінансової інновації в банку, яка 
включає головні чинники її формування та використання. 
Ця модель була названа «ТОРКА» (англ. – TRICK) і має 
такий вигляд:

TRICK + Rational Self-Interest => Financial Innovation,
де Т – технології надання фінансових послуг, які впли-

вають на зміну внутрішніх виробничих процесів фінан-
сової установи, її предметну спеціалізацію, організаційну 
структуру тощо;

О – послаблення регулювання, використання методів 
уникнення законодавчих і нормативних обмежень, що 
сприяє розширенню можливостей інвестування та розро-
бленню нових видів продуктів і послуг;

Р – процентний ризик, який характеризує мінливість 
темпів інфляції, рівня процентних ставок, а також рівень 
економічної активності;

К – конкуренція за клієнтів, мірою зростання якої клі-
єнти будуть отримувати користь від низьких цін і більш 
широкої пропозиції фінансових продуктів і послуг, а 
банківські установи – від підвищення ефективності за 
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рахунок зростання масштабу, асортименту або спільних 
проектів;

А – адекватність капіталу, який регулює всі види 
ризиків;

Rational Self-Interest – «розумна корисливість» [25, с. 8–13].
На думку Дж. Сінкі-мол., фінансова інновація у 

вигляді нових продуктів і процесів є результатом поєд-
нання фінансовою установою певної сукупності внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, що впливають на її діяльність 
упродовж певного часу, використання яких дає змогу 
одержати додаткові прибутки.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що 
одним із головних мотивів використання фінансових 
інновацій є збільшення обсягів прибутку для фінансової 
установи та забезпечення корисного ефекту для спожи-
вача.

Водночас, як зазначають окремі дослідники, поряд із 
позитивними ефектами розвиток фінансових інновацій 
може мати й негативні наслідки, які за відсутності регу-
лювання можуть стимулювати кризові явища [26, с. 171; 
27, с. 11; 28, с. 36; 29, с. 32]. Прикладом такого впливу 
фінансових інновацій є використання у США субстан-
дартної іпотеки, що призвело в 2007 р. до іпотечної кризи, 
а потім – до світової фінансової кризи 2008–2009 рр. 
Тому процес використання інновацій у фінансовому сек-
торі обов’язково повинен бути під контролем регуляторів 
фінансового ринку [30, с. 194; 31, с. 7; 32, с. 45; 33, с. 52].

Важливим аспектом дослідження теоретико-методо-
логічних засад інноваційної діяльності у фінансовому 
секторі є необхідність класифікації фінансових інновацій, 
яка дає змогу забезпечити більш повну характеристику 
їх сутності та змісту. Як свідчить аналіз наукової літера-
тури, у сучасній практиці використовуються три підходи 

до такої класифікації: продуктовий, відповідно до якого 
головною характеристикою інновації є використання 
нового продукту [6; 16; 20; 34]; функціональний, згідно 
з яким інновацію характеризують залежно від її ролі у 
процесі діяльності фінансової установи [19; 24; 25; 35]; 
процесний, який розглядає інновацію як процес функці-
онування інноваційних інструментів, операцій, послуг і 
технологій на фінансових ринках [17; 27; 36].

Переважна більшість науковців віддає перевагу про-
дуктовому підходу як більш простому та зрозумілому. 
Однак, на нашу думку, існування трьох різних підходів 
до класифікації фінансових інновацій саме по собі не є 
суперечливим, а дає змогу більш повно охарактеризувати 
їх економічну природу, функції та роль у діяльності фінан-
сових інститутів і функціонуванні фінансових ринків.

Ґрунтуючись на поєднанні головних методологічних 
засад продуктового, функціонального та процесного під-
ходів до процесу інноваційного розвитку фінансового 
сектору, автором запропоновано класифікацію фінан-
сових інновацій, відповідно до якої головною класифі-
каційною ознакою є сфера виникнення та використання 
інновацій: фінансові ринки, фінансові інститути, фінан-
сові інструменти, фінансові операції та послуги, а також 
фінансові технології. Для кожної ознаки наведено об’єкт 
упровадження інновацій (наприклад, грошовий ринок, 
ринок капіталу, фінансова установа, конкретний фінансо-
вий інструмент, вид послуги чи фінансової технології) та 
перелік потенційно можливих для використання інстру-
ментів, операцій, технологій і методів організації фінан-
сової роботи (табл. 2). Реалізація такого підходу дає змогу 
врахувати головні структурні елементи фінансової інно-
вації та галузеву специфіку діяльності фінансових інсти-
тутів, які використовують інновації.

Таблиця 2
Класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі

Ознака Об’єкт інновації Інструменти, методи та операції
Фінансові ринки Грошовий ринок Кредити, депозити, депозитні сертифікати, короткострокові 

облігації.
Ринок капіталу Акції, облігації, інвестиційні сертифікати.
Ринки деривативів Похідні фінансові інструменти.
Валютний ринок Іноземна валюта, кредити та депозити, облігації.
Ринок золота Золото, інвестиційні монети, «золоті» депозити.
Державні фінанси Державні цінні папери, державні кредити, державно-приватне 

партнерство.
Фінансові 
інститути

Фінансові установи Нові фінансові установи, фінансові операції, технології, 
організаційні та управлінські методи.

Регулятори фінансового ринку Нові методи регулювання і нагляду за діяльністю фінансових 
установ.

Закони, правила, звичаї, національні 
особливості

Законодавча та нормативна база врахування правил, звичаїв, 
національних особливостей.

Фінансові 
інструменти

Цінні папери, кредити, депозити, 
деривативи, структуровані 
продукти, гібридні інструменти 

Акції, облігації, інвестиційні сертифікати, похідні на цінні папери, 
кредитні ноти, сек’юритизовані облігації, проектне фінансування, 
субординований борг, факторинг.

Фінансові 
операції та 
послуги

Окремі операції та послуги, які 
надають фінансові установи

Кредити, депозити, страхові та пенсійні внески, андерайтинг, IPO, 
лізинг, сертифікати фондів фінансування будівництва, гарантії.

Фінансові 
технології

Технології онлайн-обслуговування 
клієнтів

Е-трейдинг, платіжні картки, електронні гроші, P2P-кредитування.

Технології платежів Платіжні картки, електронні гроші.
Технології управління ризиками Деривативи, гарантії, акредитиви, сек’юритизація, скоринг, 

хеджування ризиків.
Технології укладання і підтримки 
контрактів

Фінансовий інжиніринг, проектне фінансування, мезонінне 
фінансування.

Джерело: розроблено автором на основі [17; 37–39]
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Практичне використання запропонованої класифікації 
в управлінні інноваційними процесами, на нашу думку, 
сприятиме вдосконаленню розроблення, планування, 
організації впровадження та використання фінансових 
інновацій у діяльності вітчизняних фінансових ринків та 
установ із метою підвищення їхньої конкурентоспромож-
ності та ефективності функціонування.

Вивчення наукової літератури та аналіз умов, чинників 
виникнення і функцій фінансових інновацій дають змогу 
сформулювати авторське трактування поняття «фінансова 
інновація». На нашу думку, економічна сутність фінансової 
інновації полягає у запровадженні певних нововведень або 
якісних змін у діяльності фінансових ринків і фінансових 
інститутів, що ґрунтуються на використанні нових, суттєво 
вдосконалених або модифікованих фінансових інструмен-
тів і продуктів, виконанні нових операцій, наданні нових 
чи модифікованих видів фінансових послуг і використанні 
нових фінансових технологій для забезпечення стабіль-
ності та ефективності функціонування фінансових ринків 
і фінансових інститутів. На відміну від існуючих визначень 
таке трактування дає змогу врахувати головні структурні 
елементи фінансових інновацій, їхні роль та функції у 
діяльності фінансових ринків та інститутів.

Наведене визначення поняття «фінансова інновація» 
схематично представлено на рис. 1, де показано взаємо-
зв’язок окремих класифікаційних ознак за місцем і сфе-
рою виникнення та використання інновацій, інноваційних 
продуктів, інструментів, послуг і технологій як між собою, 
так і з об’єктами фінансової інфраструктури та механізми 
регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, 
а також охарактеризовано потенційно можливі результати 
впровадження та використання фінансових інновацій у 
фінансовому секторі.

Ґрунтуючись на наведеному визначенні поняття 
«фінансова інновація», процес інноваційної діяльності 
у фінансовій сфері, на нашу думку, слід розглядати як 
сукупність взаємопов’язаних між собою методів і меха-
нізмів створення та забезпечення функціонування нових 
фінансових інститутів, освоєння фінансовими установами 
нових фінансових ринків або їх окремих сегментів, вико-
ристання нових або якісно вдосконалених фінансових 
інструментів, виконання нових операцій, надання нових 
чи модифікованих фінансових послуг та запровадження 
нових фінансових технологій у поєднанні з діяльністю 
об’єктів фінансової інфраструктури.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу визна-
чити, що фінансову інновацію слід розглядати як запро-
вадження та практичне використання певного нововве-
дення або якісну зміну в діяльності фінансових ринків і 
фінансових інститутів, що ґрунтуються на використанні 
нових, суттєво вдосконалених або модифікованих фінан-
сових інструментів і продуктів, виконанні нових опера-
цій, наданні нових чи модифікованих видів фінансових 
послуг і використанні нових фінансових технологій для 
забезпечення стабільності та ефективності функціону-
вання фінансових ринків і фінансових інститутів. Таке 
трактування дає змогу врахувати головні структурні еле-
менти фінансових інновацій, їхні роль та функції у діяль-
ності фінансових ринків та інститутів.

Головною класифікаційною ознакою фінансових інно-
вацій повинна бути сфера їх виникнення та використання: 
фінансові ринки, фінансові інститути, фінансові інстру-
менти, фінансові операції та послуги, а також фінансові 
технології, що дає змогу поєднати продуктовий, функці-
ональний та процесний підходи до їх характеристики та 
аналізу інноваційного розвитку фінансового сектору.

Рис. 1. Схематична структура авторського визначення поняття «фінансова інновація»
Джерело: розроблено автором
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Аннотация. В статье исследованы теоретико-методологические основы определения экономической природы и 

сущности финансовых инноваций, используемых в учреждениях финансового сектора. Понятие «финансовая инно-
вация» охарактеризовано как определенное нововведение или качественное изменение в деятельности финансовых 
рынков и финансовых институтов, базирующееся на использовании новых, существенно усовершенствованных или 
модифицированных финансовых инструментов, продуктов, операций, услуг и финансовых технологий для обеспече-
ния стабильности и эффективности функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Для совершен-
ствования управления инновационными процессами осуществлена классификация финансовых инноваций по сфере 
их возникновения и использования, по объектам внедрения и в соответствии с перечнем используемых инструментов, 
операций, технологий и методов организации финансовой работы.

Ключевые слова: финансовый сектор, финансовый институт, финансовая инновация, финансовый инструмент,  
финансовая услуга, финансовая технология.

THE ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL INNOVATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR
Summary. The paper investigates the theoretical and methodological basis for determining the economic nature and nature 

of financial innovation used in the financial sector. The concept of «financial innovation» is characterized as a certain innova-
tion or qualitative change in the activities of financial markets and financial institutions, based on the use of new, significantly 
improved or modified financial instruments, products, operations, services and financial technologies in order to ensure the sta-
bility and efficiency of financial markets and financial institutions. In order to improve the management of innovation processes 
carried out the classification of financial innovations in the sphere of their origin and use, the objects of implementation and in 
accordance with the list of tools, operations, technologies and methods of financial activities.

Key words: financial sector, financial institution, financial innovation, financial instrument, financial service, financial tech-
nology.


