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Динаміка інноваційних процесів, яка притаманна банківській сфері,
підвищує необхідність та актуальність використання бенчмаркінгу й українськими банками з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності їх діяльності. Однак, незважаючи на актуальність та поширене використання бенчмаркінгових програм, проблема узагальнення класифікаційних
ознак та сфер застосування в системі управління банків залишається
відкритою.
Метою статті є систематизація класифікаційних ознак бенчмаркінгу
та обґрунтування особливостей його застосування в банківській сфері.
Предметом статті є теоретико-методичні положення та практичне
застосування бенчмаркінгу в умовах сьогодення.
У ході написання статті були використані методи логічного узагальнення і синтезу.
У статті уточнено визначення бенчмаркінгу з урахуванням банківської специфіки. Бенчмаркінг розглядається як процес порівняння продукту
(послуги) та бізнес-процесів банку з продуктами (послугами) та бізнеспроцесами банків-лідерів, кращих кредитних установ, партнерів з метою
запозичення кращого досвіду в різних сферах діяльності та його адаптації для отримання конкурентних переваг на ринку банківських послуг.
З метою вдосконалення процедури застосування бенчмаркінгу в діяльності
банків систематизовано та виокремлено головні класифікаційні ознаки,
обґрунтовано особливості застосування різновидів бенчмаркінгу.
Виокремлення та систематизація класифікаційних ознак бенчмаркінгу
дасть можливість керівництву банків цілеспрямовано застосовувати методику вивчення та впровадження позитивного досвіду конкурентів, партнерів та інших організацій, а також сприятиме інноваційному розвитку
кредитних організацій.
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