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Р озв ’ язання проблем оптим ізац ії ф ункціонування бан ківської си с 
теми є одним із клю чових напрямів у загальній систем і заходів щ одо 
еф ективного реформування у сіх  економ ічних відносин на ринкових за
садах і забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку нашої 
країни на тлі глобалізації господарських процесів , загострення к он к у 
ренції на різних видах м іж народних ринків, вклю чаю чи і ф інансові, та 
інтеграції вітчизняної екон ом іки  у світове господарство. Роль банків у 
цих процесах важ ко переоцінити з огляду на їхн є центральне місце у 
забезпеченні у сіх  су б ’ єктів  господарю вання та ф ізичних осіб  необхідни
ми послугами, без яких немож ливі нормальний перебіг усіх  бізнес-про- 
цесів на м ікроеконом ічном у рівні та неперервність розш иреного в ідтво
рення на м акроеконом ічном у рівні загалом. В ідтак ц ілком  очевидною  
стає актуальність вивчення питань належ ної організації ринку банків
ських послуг, вклю чаю чи як відповідні теоретичні аспекти, так і прак
тичні напрями його розвитку в кон тексті безпосереднього розв ’ язання 
завдань щ одо підвищ ення я кості банківського обслуговування різних 
груп клієнтів та загального рівня кон курентоспром ож ності банківських 
установ.

Попри значну увагу, яка приділяється проблемам розвитку банківсь
кої системи в цілому та особливостям функціонування окрем их банків у 
працях багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: А .М . Мо- 
роза, М.І. Савлука, Л.О. Примостки, М.Д. Алексєєнка, І.О. Лютого, Т.Т. Ко
вальчука, П. Роуза, Д ж. Сінкі, Ф .С . М іш кіна, О.І. Лаврушина, О.М. Іва
нова, Ю .С. Крупнова, О.В. Соколової та ін. — необхідно розуміти акту
альність дослідж ення питань, які визначають теоретичний зм іст такого 
важ ливого поняття, як “ банківська послуга” , а також  п ов ’ язаного із ним 
з ’ ясування сукупності тих чинників, котрі безпосередньо впливають на 
особливості практичної реалізації цих послуг в умовах розвитку екон о
міки перехідного періоду.

Дослідження теоретичних аспектів ринку банківських послуг зум ов
лю є перш очергову потребу всебічного наукового обґрунтування сутності 
самого терміна “ банківська послуга” й розмеж ування його з такими по
няттями як “ банківська операція”  чи “ банківський продукт” , щ о ство
рю є необхідну термінологічну базу і той понятійний апарат, який би дав 
мож ливість сформулювати відповідні завдання щ одо стратегії оптимізації 
практичних аспектів тих чи інш их видів банківської діяльності.
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Н еобхідно зазначити, щ о як у вітчизняній, так і в зарубіж ній еко
номічній літературі й банківській  практиці немає єдиних підходів до ви
значення названих термінів. Загалом їх умовно можна було б поділити на 
чотири основні групи.

Один із досить пош ирених поглядів, представлених у дослідж еннях 
цієї проблеми, полягає у визначенні банківських послуг через операції 
або навпаки. Наприклад, на дум ку Ю .В. Головіна, “ ...банківські послуги 
складаються із різного виду операцій, щ о виконую ться у процесі грош о
вого обігу. У цьому їх  відмінність від інш их видів послуг” 1. Чи зворотній 
підхід: “ ...Банки виконую ть операції, пов ’ язані із задоволенням потреб 
своїх клієнтів у тих чи інш их фінансових послугах” 2.

Д ругий, подібний до попереднього, підхід до розгляду понять банків
ських послуг і банківських операцій не передбачає ч іткого розмеж уван
ня цих термінів, розглядаючи їх як синоніми. Наприклад: “ Усі комерційні 
банки незалежно від форми власності, обсягу капіталу та спеціалізації 
виконують операції із залучення тимчасово вільних грош ових кош тів у 
депозити (депозитні операції); операції, пов ’ язані із розрахунково-касо
вим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції); опе
рації з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції)” 3. Більш 
концентровано цей підхід визначає послуги банків як “ ...проведення бан
к івських операцій за дорученням клієнта на користь останнього за певну 
плату” 4.

Третя група підходів до банківських послуг відносить окремий, порівня
но вузький сегмент діяльності комерційних банків. Згідно з таким підхо
дом, послугами вважається та діяльність банку, що безпосередньо не по
в ’язана з активними і пасивними операціями5. Подібно обґрунтовується і 
таке визначення: “ ...банківські послуги — це ті дії банківських установ на 
замовлення клієнтів, які не пов’ язані із залученням додаткових ресурсів”6.

Четверта група поглядів виокремлює таку ознаку банківських послуг, 
як отримання за них “ ...комісійної винагороди, нарахувань і зборів, що при
носять певний дохід” 7. А  на думку В.І. Букато і Ю .І. Львова, банківські по
слуги належать до групи посередницьких операцій, головною ознакою яких 
є отримання банком доходу у вигляді комісійних за обслуговування8. Утім 
навряд чи слід розглядати спосіб отримання доходу як ключову ознаку при 
оцінюванні економічного змісту певних аспектів банківської діяльності.

Щ о ж до тлумачення терміна “ банківський продукт” , то тут визна
чення ще менш узгодж ені. У  праці О.М . Іванова, наприклад, він визнача
ється як “ ...комплекс взаємопов’язаних банківських послуг і операцій” 9. Тоб
то, бачимо пряме ототож нення вказаних термінів. На дум ку ж Ю .С. Мас-

1 Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. — М.: 
Финансы и статистика, 1999. — С. 14.

2 Финансы, деньги, кредит: Учебник  /  П од ред. О.В. Соколовой. — М .: Ю ристъ, 2000. ~  
С. 165.

3 Банківські операції: П ідручник  /  За ред. проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 10.
4 Банковская система России. — Кн. 1. — М .: ДеКа, 1995. — С. 186.
5 Вступ до банківської справи: Навч. посіб. /  Відп. ред. МЛ. Савлук. — К.: Лібра, 1998. — 

С. 45.
6 Гроші та кредит : Підручник  /  За ред. МЛ. Савлука. - -  К.: КНЕУ, 2002. — С. 556.
7 Общая теория денег и кредита: Учебник  /  П од ред. Е.Ф. Ж укова. — М .: ЮН И Т  И , 1995. — 

С. 186.
8 Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. — М .: Финансы и ста 

тистика, 1996. — С. 25.
8 Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. — М .: Финансы и ста 

тистика, 2002. — С. 19.
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лєнченкова, більш  придатним є технологічний підхід, згідно з яким бан
ківським  продуктом  називається конкретний сп осіб , у який банк має 
намір надавати свої послуги — комплекс організаційних, інформаційних, 
фінансових і юридичних процедур, поєднаних єдиною  технологією  обслу
говування клієнтів10.

Очевидно, щ о розробка адекватних теоретичних підходів до визначен
ня низки базових дефініцій банківської діяльності є однією  із необхідних 
умов формування правильної стратегії практичної оптим ізації роботи 
банківських установ.

Класифікування сукупності наведених дефініцій очевидно слід почи
нати із розуміння ролі банків як повноцінних учасників сусп ільного 
відтворення, котрі виробляю ть і реалізую ть власний продукт, з т ією , 
однак, особливістю , щ о банки дію ть у специфічній сфері економічних 
відносин — грош овій. Ц я специфіка визначає і власне зм іст виробничої 
діяльності банків, і той результат, який при цьому отрим ується. Водно
час важливо розуміти, щ о банківські послуги, як і будь-який інш ий вид 
послуг, є невіддільними від своїх су б ’ єктів, тобто джерел надходження і 
одержувачів. Як зазначає А .Б . Борисов, послуги — це блага, які нада
ються не у вигляді речей, а у формі діяльності11. У цьому, на наш погляд, 
суттєва відмінність послуг від матеріальних результатів праці, котрі м о
ж уть існувати на ринку, не маючи зв ’ язку з тими су б ’ єктами, щ о їх про
дукую ть. Попри ці особливості функціонування комерційних банків не 
можна не розглядати як діяльність суб ’ єктів господарювання, щ о вироб
ляють і продають свій власний продукт з метою отримання прибутку. І 
хоча результати їхн ьої діяльності не набувають безпосереднього матері
ального втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості 
чи сільського господарства), вони мають свою  вартість, в основі якої ле
жать суспільні затрати. Ц им результатом є різноманітні послуги у вигляді 
надання кредитів, здійснення розрахунків, управління майном та ц інно
стями, надання гарантій, поручительств, консультацій тощ о.

Відтак більш  обґрунтованим з таких позицій видається визначення 
зм істу банківських послуг виключно як кінцевого результату діяльності 
банків, зм іст якої власне і передбачає здійснення певних операцій. Саме 
для досягнення цього результату банки здійснюють різного роду операції. 
Іншими словами, власне “ послуги” — це кінцевий результат, тоді як “ опе
рації” — це свого роду виробничий процес. Класифікацію  цього виробни
чого процесу найбільш  доцільно здійсню вати з огляду на особливості 

m формування й розміщ ення ресурсів комерційного банку, щ о зводиться до 
здійснення трьох основних груп операцій: пасивних, активних і ком ісій 
но-посередницьких. П асивні операції полягають у залученні банками 
тимчасово вільних грош ових кош тів для формування своїх  ресурсів. При 
здійсненні активних операцій банки розміщ ують сформовані ними ресур
си з метою  отримання прибутку. Щ о ж до ком ісійно-посередницьких 
операцій, то вони проводяться банком за дорученням і на користь клієнта 
за певну плату. У цьому разі має місце вже не влас:ш формування й роз
міщення ресурсів, а переміщ ення вже наявних у банку кош тів клієнта за 
розпорядж енням останнього або здійснення інш их операцій, які не по-

10 Див.: М асленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. — 
М .: ДеКа, 1998. — С. 20.

11 Див.: Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М .: Книжный мир, 1999. — С. 783.
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в’ язані безпосередньо з рухом  грош ей — надання так званих забалансо- 
вих послуг.

У результаті здійснення зазначених трьох груп операцій комерційні 
банки надають клієнтам різноманітні послуги — депозитні, кредитні, 
розрахункові, касові, валютні, трастові, консультаційні та інш і послуги.

П оняття банківського продукт у, таким чином , відображ ає більш  
широке розуміння кінцевого результату банківської діяльності, спрям о
ваної на задоволення потреб різних груп клієнтів у різноманітних послу
гах, а також  ем ісію  безготівкових платіж них засобів. Особливістю функ
ціонування комерційних банків є те, щ о їхн ій  специфічний продукт на
буває двоякого вираження: з одного боку, це надання різного роду послуг 
шляхом здійснення активних, пасивних та комісійно-посередницьких 
операцій, а з інш ого — це створення безготівкових платіжних засобів, 
що власне є результатом тих самих операцій, оскільки у  процесі залучен
ня депозитів, видачі кредитів та здійснення розрахунків банки мають 
мож ливість збільш увати грош ову масу в обігу в результаті ефекту муль
типлікації.

Банківською  послугою  у такому разі слід вважати кінцевий результат 
функціонування банків щ одо задоволення потреб клієнтів, пов ’ язаних із 
рухом грош ових кош тів або провадженням додаткових видів діяльності, 
що відображ аються поза балансом. У перш ому випадку йдеться про задо
волення потреб у кредиті, розрахунково-касовом у обслуговуванні, розм і
щенні кош тів на депозиті, обміні валют, у другому — про задоволення 
гарантійних, інформаційних, консалтингових, юридичних, облікових, 
трастових та інш их потреб клієнтів банків.

Щ о ж  стосується  банківських операцій, то їх  безумовно слід розгляда
ти лише як технологічний процес, спрямований на використання відпо
відних потуж ностей діяльності відповідних підрозділів банків (фронт- і 
бек-офісів) задля реалізації відповідного банківського продукту. Інакше 
каж учи, бан ківськ і операції утворю ю ть впорядковану сукупність дій 
працівників бан к івськи х  установ щ одо п рактичної реалізації потреб 
клієнтів у відповідних послугах. Щ одо другої (нарівні із послугами) скла
дової частини банківського продукту — ем ісії платіж них засобів, то вона 
не є результатом цілеспрямованої діяльності окрем их банків, а об ’єктив
ним результатом відповідних операцій усієї системи банківських установ, 
виявляється на макрорівні (у вигляді зростання грош ової маси) та регу
лю ється центральним банком за допом огою  певного набору інструментів 
грош ово-кредитної політики.

Отже, сформулю вати технологічну схем у діяльності банку можна по
дати, відображаючи зв ’ язок між  ключовими поняттями банківської діяль
ності (рис. 1).

Зрозуміло, щ о визначення поняття банківської послуги зумовлює по
требу в адекватній дефініції ринку таких послуг. Проте необхідно зазна
чити, щ о попри пош иреність тлумачення у працях різних авторів такого 
поняття, як фінансовий ринок, щ о визначає попит і пропозицію  на різні 
фінансові активи12, у науковій літературі немає єдиного підходу до рин-

12 Див. наприклад: Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг / /  
Банківська справа. — 2004. — №  3. — С. 62 ; М аслова С.О., Опалов ОЛ. Фінансовий ринок: 
Навч. посіб. — К.: Каравела, 2002. — С. 7; Ходаківська В.П., Беляев В.В. Ринок фінансових 
послуг: теорія і практика. — К.: Ц ул, 2002. — С. 19.
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Рис. 1. Технологічна схема організації банківської діяльності

ку банківських послуг. У багатьох випадках, коли йдеться саме про фун
даментальні поняття банківської діяльності загалом і про банківські по
слуги зокрема, формулюванням окремого визначення їх ринку часто нех
тую ть13.

Визначати ринок банківських послуг, очевидно, доцільно було б, ви
ходячи із загальних підходів щ одо розуміння ринку як економічної кате
горії. Відтак саме поняття ринку банківських послуг можна було б визна
чити як систему економічних відносин, щ о забезпечують реалізацію по
питу на різного роду послуги з боку клієнтів банків, пропозицію  цих по
слуг банківськими установами та формування ціни на них. При цьому 
загальна класифікація сегментів ринку банківських послуг може відпові
дати традиційному розподілу результатів діяльності банків на чотири 
умовні групи: депозитні (ощ адні), кредитні, розрахунково-платіж ні та 
інш і (консультаційні, інформаційні, трастові тощ о).

Окремо необхідно звернути увагу на сегментування ринку банківсь
ких послуг залежно від їх  класифікації на роздрібні й оптові (корпора
тивні), щ о є загальноприйнятою у термінології банківських установ роз
винутих країн і передбачає передусім розмеж ування діяльності банків, 
спрямованої на обслуговування приватних, ф ізичних осіб (домаш ніх гос
подарств) і спрям ованої на обслуговування корпоративних кл ієн тів , 
підприємств (або ю ридичних осіб у ш ироком у розумінні). Така класифі
кац ія  п осту п ово  набуває усе б іл ьш ого  п ош и рен н я й у в ітчи зн ян ій  
банківській практиці, коли йдеться про розробку відповідної стратегії 
функціонування банків щ одо обслуговування різних груп клієнтів.

Саме якщ о йдеться про стратегічні напрями розвитку ринку банківсь
ких послуг у нашій країні з огляду на зазначену класифікацію , необхід
но вказати на ряд важ ливих моментів, котрі мож уть вплинути на розроб
ку ц ієї стратегії.

13 Див. наприклад: Маслепчетсов Ю.С. Технология и организацияработы банка. — М.: ДеКа, 
1998. — С. 20; Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. — М .: Финан 
сы и ст ат ист ика, 2002. — С. 19; Банковское дело: управление и т ехнологии  /  П од. ред. 
А.М . Тавасиева. — М .: Ю Н И Т И Д А Н А , 2001. — С. 25 -26 .
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По-перш е, йдеться про те, щ о з початку формування ринкових відно
син у нашій країні банківські установи недостатню увагу приділяли все
бічному розвитку саме того напряму своєї діяльності, котрий п ов ’язаний 
з обслуговуванням ф ізичних осіб , тобто по суті роздрібному сегменту 
ринку банківських послуг. Цей напрям спочатку розглядався як непри
бутковий, малопривабливий вид банківської діяльності й більш ою мірою 
лише як спосіб формування порівняно деш евих ресурсів для подальш ого 
їх використання на фінансування корпоративних клієнтів.

П о-друге, історично формування банківської системи України поча
лося зі створення ще колиш ніх галузевих банків, зорієнтованих на об
слуговування певних груп підприємств (за винятком Ощадбанку), взагалі 
не передбачало активну взаємодії з фізичними особами, а новостворені 
комерційні банки, щ о засновувались у подальшому різними підприємства
ми чи групами підприємств, навіть попри декларування у статутах своєї 
універсальності, не приділяли роздрібним послугам належної уваги, зо 
середж уючись передусім на корпоративному секторі.

По-третє, сукупність об ’ єктивних обставин визначила труднощі розвит
ку роздрібного сегмента ринку банківських послуг. Так, зокрема, що сто
сується кредитних послуг, то такі фактори, як недостатня кількість пла
тоспромож них позичальників, нерозробленість відповідної нормативно- 
правової бази із захисту прав кредиторів, нестабільність політичної й еко
номічної ситуації у країні загалом, не могли сприяти активному розвит
кові спож ивчого кредитування в загальному асортименті банківських по
слуг. А  щ одо депозитних послуг, то тут сфера банківської діяльності була 
закономірно обмежена недостатнім рівнем доходів населення, а відтак і 
незначною їх часткою, яка могла б бути спрямована на заощадження коштів 
і, відповідно, формування ресурсної бази банківських установ.

Очевидно, що сучасні тенденції до зростання ВВП країни, а з ним і до
ходів населення мож уть докорінно змінити ситуацію, зумовлену вказани
ми чинниками, та надати потуж ного пош товху розвитку саме роздрібного 
сегмента ринку банківських послуг. Без нього неможливими є становлен
ня й ефективний розвиток повноцінного ринку банківських послуг зага
лом. Відтак розробка відповідної стратегії діяльності банків у взаємодії із 
роздрібними клієнтами видається одним із найважливіших завдань у за
гальній стратегії реформування економічної системи нашої країни на рин
кових засадах та реалізації відповідних структурних перетворень як ре
ального, так і фінансового секторів господарства.

П отрібно вказати і на ті умови діяльності банківських установ, що по
в’ язані із загостренням конкурентної боротьби м іж  ними за клієнтів (пе
редусім, корпоративних), щ о зм уш ує банки активно ш укати виходи на 
роздрібний ринок, пропоную чи усе ш ирш ий асортимент послуг для насе
лення, та реалізовувати відповідну стратегію  щ одо залучення якомога 
більш ого числа клієнтів  власними мережами філій і відділень. За таких 
умов накопичений банками на початкових етапах реформування еконо
міки досвід з обслуговування підприємств міг стати основою  для розроб
ки відповідних програм щ одо надання різноманітних послуг вже ф ізич
ним особам. Тут йдеться не про автоматичне перенесення досвіду роботи 
у корпоративному секторі ринку банківських послуг на ринок роздріб
них послуг, а про зм іну стратегії діяльності банків на ньому в силу ряду 
макроекономічних зруш ень, щ о створю ю ть більш  оптимальні умови для 
роботи з населенням.
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Також  позитивно мож на оцінити ті тенденції розвитку ринку роздріб
них банківських послуг, за яких населення вже перестає розглядатися 
банками виклю чно як дж ерело порівняно недорогих ресурсів для їх  п о
дальшої трансформації у кредити корпоративним клієнтам, а набуває усіх 
ознак повноцінної групи банківських клієнтів, надання послуг котрим 
переміщ ується і на ринок кредитних послуг. Відтак сьогодні мож на кон 
статувати одночасне зростання обох сегментів роздрібного банківського 
ринку — як депозитного, так і кредитного. При цьому важливо відзначи
ти істотне зростання за останні декілька років не лише депозитів до запи
тання, а й строкових вкладів, а також , відповідно, зростання довгостро
кових кредитів нарівні з короткостроковим и, щ о є безпосередніми озна
ками ф інансової стабілізації та підвищ ення довіри населення до вітчиз
няної кредитної системи (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка обсягів кредитних і депозитних послуг банків 
України на роздрібному ринку, станом на 1 січня*

П оказник 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Усього креди
тів, наданих 
банками фізич
ним особам, 
мли грн 529 686 980 1418 3313 8986 14 411

2. Короткостро
кові кредити 
фізичним осо
бам, млн грн 267 407 538 914 1666 2900 3522

3. Темпи зрос
тання коротко
строкових 
кредитів, % 152 129 170 182 174 121

4. Довгострокові 
кредити фізич
ним особам, 
млн грн 262 279 442 504 1647 6086 10 889

5. Темпи зрос
тання довго
строкових кре
дитів, % 107 156 114 327 369 179

6. Зобов’язання 
банків за де
позитами фізич
них осіб, млн грн 3119 4319 6780 11 338 19 302 32 395 45 080

7. Депозити 
фізичних осіб 
до запитання, 
млн грн 863 1287 2119 3162 5001 7192 9907
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
8. Темпи зро
стання депозитів 
до запитання, % 149 165 149 158 144 138

9. Строкові де
позити фізичних 
осіб, млн грн 2256 3032 4661 8176 14 301 25 203 35 173

10. Темпи зро
стання строко
вих депозитів, % 134 154 175 175 176 140

* Дж ерело: Бюлет ень НБУ. — 2004. — А ? 10. — С. 86, 114.

Як видно з наведених даних, темпи зростання довгострокових кредит
них вкладень банків на роздрібному ринку значно перевищ ують темпи 
зростання короткострокових кредитів, щ о відображає не лише зростання 
попиту з боку фізичних осіб на відповідні послуги, а й більш адекватне 
оцінювання банківськими установами рівня кредитного ризику, щ о роз
ш ирює їхн і мож ливості з інвестування кош тів на відповідному сегменті 
ринку. Водночас, якщ о порівнювати обсяги депозитів, залучених банка
ми від фізичних осіб, і масштаби кредитного обслуговування роздрібного 
ринку, то можна дійти висновку про наявність істотного перерозподілу 
залучених у населення ресурсів на користь корпоративних клієнтів.

Обсяги кредитних операцій для населення є вкрай незначними, якщо 
порівнювати з банківською практикою розвинутих країн, де масштаби спо
живчого кредитування порівнянні з обсягами ВВП цих країн. В Україні ж 
частка банківських кредитів населенню перебуває в межах кількох процентів 
від ВВП країни, щ о загалом негативно характеризує рівень і увагу, яка поки 
що приділяється цьому сегменту ринку банківських послуг (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка кредитних вкладень банків на роздрібному ринку 
та ВВП України*

Показник 2000 2001 2002 2003 2004"'

Валовий внутрішній продукт, 
млн грн 170 070 204 190 225 810 264 165 297 789

Темпи зростання реального ВВП, % 105,9 109,2 105,2 109,4 112,4

Кредити банків фізичним особам, 
млн грн 980 1418 3313 8986 15 239

Темпи зростання роздрібних 
кредитів, % — 145 234 271 170

Частка кредитів банків фізичним 
особам у ВВП, % 0,58 0,69 1,47 3,40 5,11

* Дж ерело: Бюлет ень НБУ. — 2005. — №  1. — С. 36. 
** Дані за січень — лист опад 2004 р. Ба
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Втім необхідно відзначити і наявність цілого ряду об ’ єктивних фак
торів, щ о переш кодж аю ть активном у розвиткові кредитних операцій 
банків для населення, а відтак і повноцінній реалізації банками функції 
фінансового посередництва у масш табах усієї економіки. Серед цих фак
торів можна було б виокремити такі: по-перш е, порівняно високий рівень 
початкових витрат, котрі мають здійснювати банки, впровадж уючи нові 
види послуг; по-друге, в ідсутність достатньої к ількості кваліфікованого 
персоналу, спромож ного ефективно взаємодіяти із клієнтами — фізич
ними особами та грамотно дотримуватись усіх  необхідних технологічних 
вимог із надання роздрібних послуг; по-третє, недостатньо розвинута 
ринкова інфраструктура фінансового ринку щ одо розвитку мереж і філій 
та формування загальної культури активного користування банківськи
ми послугами населенням; по-четверте, тенденції зі зниження процент
ної марж і, що загострю ю ть конкурентну боротьбу на ринку роздрібних 
послуг, де збільшення власної частки супроводж ується зазвичай більш и
ми витратами для банків, аніж  на аналогічних сегментах ринку корпора
тивних банківських клієнтів; п о-п ’ яте, все ще невисокий рівень доходів 
більш ої частини населення попри позитивні тенденції к ількох останніх 
років, що не дає змоги банкам активно реалізовувати повноцінні депо
зитні стратегії із ш ироким розмаїттям відповідних послуг для фізичних 
осіб, унаслідок чого потенціал з надання і кредитних послуг банків на 
роздрібному ринку залиш ається нереалізованим.

Втім указані обставини обмеж еності кредитних вкладень зумовлені не 
лише об ’ єктивними чинниками порівняно високого рівня їх  ризикова
ності, а і явно недостатньою пропозицією  з боку банків адекватних кре
дитних продуктів для населення. Розробка стратегії ефективної діяльності 
банків саме на кредитному сегменті ринку роздрібних банківських послуг 
очевидно мала б передбачати посилену увагу вітчизняних банківських 
установ зокрема до таких продуктів, як іпотечне кредитування.

Цей сегмент кредитного ринку поки що перебуває на початковому етапі 
становлення. П одальш і перспективи розвитку кредитування банками 
фізичних осіб під заставу нерухомого майна безпосередньо п ов ’ язані з 
розвитком відповідного ринку нерухомості (передусім, первинного і вто
ринного ринку житла) та відповідними потребами населення у фінансо
вих ресурсах. Водночас проблеми розвитку іпотечного кредитування ви
значаються наявністю недоліків у чинній нормативно-правовій базі, що 
зумовлю ють недосконалість механізму звернення стягнення на заставле
не нерухоме майно в разі неплатоспромож ності позичальника, особливо 
якщ о йдеться про передачу у власність банку заставленого житла. Також 
потрібно відзначити недостатність довгострокових ресурсів, якщ о йдеть
ся про кредитування на тривалі строки  ж итлового будівництва. З інш ого 
боку, попри наявність зазначених проблем як істотні позитивні моменти 
розвитку іпотечного кредитування для банків м ож на відзначити на
дійність застави та мож ливість зниження рівня кредитного ризику та 
операційних витрат на видачу відповідних позичок порівняно зі звичай
ними спож ивчими кредитами.

Серед труднощ ів на ш ляху активного розвитку кредитного сегмента 
ринку роздрібних банківських послуг слід відзначити наявність ще до
сить високих процентних ставок за позичками, щ о надаються фізичним 
особам. Це по суті сл угує ц іновим  ф актором  обм еж ення попиту насе
лення на відповідні послуги  банків та стає на заваді реалізації ними
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функції щ одо трансформації заощ аджень в інвестиції в масш табах усієї 
економіки.

Так, за даними Національного банку України у  2004 р. процентні ставки 
за кредитами в національній валюті, виданими фізичним особам, перебува
ли на рівні 20 % , а в іноземній валюті — 15 % (рис. 2). З одного боку, це 
пов’язано з порівняно високою вартістю залучених депозитів, а з другого — 
із все ще високим рівнем кредитного ризику за цими позичковими операці
ями. На це вказує і досить висока різниця між  обліковою ставкою НБУ та 
кредитними ставками за позичками комерційних банків населенню.
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банків фізичним особам

Очевидно, щ о виріш ення цього питання мож е перебувати не лише у 
площині регулятивного впливу Національного банку України щ одо адмі
ністративного обмеж ення рівня банківської марж і, а й у  напрямі стим у
лювання конкуренції на роздрібному ринку, особливо з урахуванням пер
спектив залучення іноземних капіталів, приплив додаткових ресурсів та 
нових технологій обслуговування фізичних осіб. Особливо важливо відзна
чити ті напрями, щ о стосую ться  подальш их заходів щ одо м інім ізації 
кредитного ризику банків у процесі взаємодії з клієнтами — фізичними 
особами. Й деться передусім про запровадження та повноцінне ф ункціо
нування бю ро кредитних істор ій , а також  про розробку й уніф ікацію  
ефективних методик оцінки кредитоспром ож ності ф ізичних осіб, при
йнятних для всебічного аналізу діяльності клієнтів у більш ості банків та 
спромож них на превентивному рівні сприяти виріш енню проблеми нена
дійних позичальників. Важливим є також  функціонування у  банківсь
ких установах високопроф есійних юридичних служ б, спромож них ефек
тивно оцінювати усі необхідні правові аспекти взаємодії банків з клієнта
ми і у разі необхідності реалізовувати права банку в судовому порядку.

Загалом ж е указані заходи визначаються передусім необхідністю ефек
тивної реалізації стратегії розвитку банківської діяльності на роздрібно
му ринку з огляду на потреби подальш ої диверсифікації їх  кредитного 
портфеля та зниження рівня ризиків попри отримання прийнятного рівня
4 —  5-1175
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доходів, а також  розш ирення мереж і філій, щ о сьогодні залиш ається го 
ловним напрямом конкурентної боротьби за відповідні ринки.

Відзначаючи важ ливість кредитування у загальній стратегії розвитку 
ринку банківських послуг, немож ливо не сказати й про ті аспекти діяль
ності банків, щ о стосую ться  депозитних послуг. Очевидно, щ о тут актив
ну роль відіграватиме реалізація банками різного роду карткових про
ектів, спромож них забезпечувати надійне збереження кош тів, водночас 
надаючи клієнтам ш ирш і м ож ливості здійсню вати платеж і та отримува
ти позички в рамках відкритих кредитних ліній. П ерспективи мож уть 
мати комбіновані депозитні продукти для клієнтів банків — фізичних 
осіб, щ о передбачає поєднання відповідних депозитних операцій зі стра
хуванням ж иття та пенсійним забезпеченням — практика, котра набуває 
усе більш ого пош ирення у розвинутих країнах.

Проблема ефективної діяльності банків із залучення кош тів фізичних 
осіб на банківські депозити у подальш ому набуватиме усе більш ої акту
альності, оск ільки  сьогодні депозитні продукти банків поки ще залиша
ю ться безальтернативним напрямом розміщ ення кош тів населення. Од
нак у міру розвитку інфраструктури вторинного фондового ринку, ін сти 
тутів приватного інвестування, пенсійного і страхового забезпечення кон
курентна боротьба за вільні грош ові ресурси населення загострюватиметь
ся. Це поставить перед банками завдання щ одо розш ирення асортименту 
депозитних послуг та додаткового залучення клієнтів привабливими ум о
вами зберігання їхн іх  кош тів.

Важливим напрямом діяльності банків щ одо розв ’ язання цього зав
дання є розвиток сегмента ринку банківських послуг, пов ’ язаного із ди
станційним обслуговуванням клієнтури. П опри те, щ о цей вид банків
ських продуктів сьогодні більш ою  мірою  орієнтований на корпоративних 
клієнтів, у подальш ому розш ирення асортименту відповідних послуг для 
фізичних осіб  слід вважати перспективним напрямом оптимізації стра
тегії діяльності банків на роздрібному ринку. Дистанційне банківське 
обслуговування клієнтів , щ о опосередковується сучасними засобами к о 
мунікації (починаючи з телефону і персонального ком п ’ ютера і закінчу
ючи Інтернетом та мобільним зв ’ язком ), спромож не реалізувати вже не 
лише такі традиційні послуги, як доступ до рахунків, отримання випи
сок  та здійснення платеж ів, а й забезпечення повномасш табного управ
ління кош тами на цих рахунках, включаючи розміщ ення депозитів, кон
вертування валю ти, ф ормування ін вестиц ійн ого портфеля тощ о. П о
трібно розуміти, щ о стратегічним завданням ефективного функціонуван
ня банків в умовах загострення конкурентної боротьби за клієнта на роз
дрібному ринку є оптимальне поєднання збуту банківських послуг через 
традиційні відділення при безпосередньому контакті з клієнтом з дистан
ційним обслуговуванням. Це, з одного боку, становить одну із ключових 
засад оптимізації витрат банків при плануванні розвитку мереж і філій 
відповідно до завдання оптимізації витрат на утримання персоналу та 
відділень, а з інш ого — слугує ефективним засобом задоволення зростаю 
чих потреб клієнтів з оперативного надання банківських послуг через 
різноманітні інформаційні канали, в тому числі в неробочий час, щ о може 
бути важ ливою перевагою діяльності банків на роздрібному ринку.

Відзначаючи важливу роль активного становлення роздрібного секто
ру ринку банківських послуг, необхідно зазначити, щ о моделлю форму
вання вітчизняної кредитної системи є універсальні комерційні банки із
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диверсифікованою стратегією  розвитку. Відтак потрібно розум іти , що 
оптимальне функціонування банків досягається за рахунок розробки і 
реалізації ефективної стратегії розвитку на усіх  сегментах ринку банкі
вських послуг, тобто не лиш е роздрібного, а й корпоративного. Сьогодні 
комерційними банками тут досягнуто порівняно значних успіхів  у забез
печенні відповідних потреб клієнтів з огляду на початкову пріоритетну 
орієнтацію  саме на цей сегмент ринку банківських послуг. Водночас по
трібно звернути увагу, щ о і на корпоративному рикну банки змуш ені роз
робляти гнучку стратегію  розвитку, спромож ну забезпечити їх  виж иван
ня в умовах загострення конкурентної боротьби за клієнта.

З огляду на потреби, щ о визначаються структурними зруш еннями в 
економіці країни, спрямованими на побудову якісно нового типу госпо
дарської діяльності, щ о вимагає докорінного технічного оновлення вироб
ничої бази підприємств, очевидно зростатиме попит на ті послуги банків
ських установ, які п ов ’ язані з масш табним фінансуванням інноваційної 
діяльності та довгостроковими вкладеннями в основні фонди підприємств 
значних обсягів кош тів. А  це, у свою  чергу, вимагатиме від банків готов
ності надавати відповідні кредитні послуги, сприяю чи модернізації ре
ального сектору економіки та переходу її у стадію  постіндустріального 
розвитку. Ц ілком  очевидно, щ о за таких обставин в асортиментному ряді 
кредитних продуктів банків для корпоративних клієнтів мають бути ак
тивно представлені такі, як , наприклад, консорціум не і проектне креди
тування.

Йдеться про активізацію  тих механізмів мінімізації кредитного ризи
ку, які дали б змогу банківським установам здійснювати масш табні кре
дитні проекти, п ов ’ язані з вкладенням значних обсягів ресурсів у реаль
ний сектор. Так, саме розш ирення обсягів кредитування і зростання по
треб корпоративних клієнтів у великих кредитних вкладеннях для фінан
сування інвестиційних програм зумовлює необхідність об ’ єднання комер
ційних банків у консорціум и. Ця форма об ’ єднання дає змогу диверси- 
фікувати кредитний ризик серед кількох кредиторів та мобілізувати значні 
обсяги ресурсів для інвестування. Щ о ж до проектного кредитування, то 
перспективи його розвитку безпосередньо п ов ’ язані з довірою  банків до 
тих інвестиційних проектів, доходи  від реалізації яких і мають по суті 
слугувати забезпеченням кредиту. При цьому важливим завданням, що 
може бути виріш ене банками у процесі реалізації нових кредитних по
слуг, є раціональне розміщ ення кредитних ресурсів у масш табах всієї 
економіки, а також  підтримання ринкових ставок процента на оптималь
ному для корпоративних позичальників рівні.

Очевидно, щ о розгляд питання пропозиції зазначених кредитних по
слуг не мож е бути зосереджений виключно на мікроекономічному аспекті 
стратегії діяльності комерційних банків на цьому сегменті ринку, а має 
охоплювати й ш ироке коло питань, пов’ язаних із правовим забезпеченням 
відповідних операцій, і в першу чергу гарантій прав кредиторів, а також 
нормативним регулюванням відповідної діяльності з боку Національного 
банку, особливо якщ о розглянути пропозиції щ одо диференціювання ви
мог до банків стосовно дотримання нормативів кредитного ризику.

З огляду на це потрібно зазначити, щ о створення умов, за яких цент
ральний банк встановлює диференційовані критеріальні значення окре
мих економічних нормативів для тих операцій комерційних банків, які 
спрямовані на надання стратегічно важливих для економіки кредитних
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послуг, могло б сприяти розвиткові цього сегмента ринку — з погляду як 
ресурсного забезпечення, так і дотримання необхідних вимог щ одо підтри
мання ліквідності банківських установ та нормативів кредитного ризи
ку. Стратегія розвитку ринку банківських послуг в У країні, якщ о така 
має формуватися на рівні у сіє ї банківської системи, має ч ітко передбача
ти, щ о однією  з необхідних умов ефективності цього ринку в умовах пе
рехідної економіки є оптимальне поєднання як власне ринкового, так і 
державного регулювання відносин банків з клієнтами. Отже, доречно було 
б розглянути м ож ливості впливу центрального банку щ одо створення в 
масш табах усієї системи комерційних банків країни єдиної, уніф ікова
ної, ефективної системи оцінки кредитоспром ож ності, яка б давала зм о
гу максимально точно визначити ризик за кож ним  позичальником , а 
відтак встановити оптимальну ціну кредиту.

Зрозуміло, щ о асортимент банківських послуг для корпоративних 
клієнтів матиме тенденцію до подальш ого розш ирення й не обмеж увати
меться традиційним кредитно-розрахунковим обслуговуванням. Отже, 
такі послуги, як консультування підприємств з питань управління фінан
сами, оцінка ризиків господарських операцій, аудит і надання гарантій, 
а також  діяльність щ одо організації ем ісії цінних паперів є тими перс
пективними напрямами, котрі м ож уть бути визначені банками як стра
тегічні завдання щ одо зміцнення своїх конкурентних позицій та розш и
рення власної присутності на ринку послуг для корпоративних клієнтів. 
Крім того, ці напрями співробітництва у перспективі м ож уть стати д о
сить високодохідним и сферами діяльності банків та сприяти подальш о
му розш иренню асортиментного ряду банківських послуг.

Таким чином, стратегія ефективного функціонування банків в ум о
вах розвинутих ринкових відносин має бути спрямована на організацію 
їх  діяльності у такий спосіб , щ об надавати усе більш ий спектр різнома
нітних і конкурентоспромож них послуг як роздрібним, так і корпоратив
ним клієнтам , забезпечую чи м ож ливості розш иреного відтворення та 
інтенсивного зростання економ іки  України на ш ляху повноцінної інте
грації у світове господарство.


