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Д ослідження закономірностей роз-

витку ринку банківських послуг 

в Україні свідчить про те, що особли-

вості підходів банків до побудови ка-

налів продажу та методів охоплення 

ринку значною мірою формуються під 

впливом трансформацій у зовнішньо-

му конкурентному середовищі. Так, 

до 2005–2006 років більшість бан-

ків надавала перевагу використанню 

стратегії експансії, прагнучи до мак-

симального розширення своєї мережі 

регіональних філій і представництв 

[4]. Головна мета цієї стратегії поля-

гала в тому, щоб забезпечити макси-

мально широке представництво банку 

на українському ринку та створити 

передумови для пошуку і залучення 

регіональних споживачів послуг.

У той період у стратегіях банків чіт-

ко домінував кількісний, а не якісний 

аспект розвитку – ставилося завдання 

максимально широко охопити ринок, 

при цьому питання ефективності й 

результативності регіональних збуто-

вих філій та відділень залишалися 

другорядними. Однак суттєві збитки, 

яких банки зазнали під час кризи, 

змусили керівництво змінити страте-

гію розвитку, активно шукати можли-

вості для зменшення витрат на під-

тримку конкурентоспроможності. Фі-

нан сово-економічна криза кардина-
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льним чином змінила ситуацію із про-

суванням банків на український ри-

нок, передусім – змусила їх скоротити 

й оптимізувати свої регіональні мере-

жі, а також переорієнтуватися на якіс-

ний розвиток і зростання на основі 

розширення продуктового набору по-

слуг, якісного банківського обслуго-

вування та поступової трансформації 

каналів продажу послуг із переходом 

від традиційних каналів до альтерна-

тивних.

Проблематика забезпечення та 

кон курентоспроможності банків в 

умовах постійних трансформацій зов-

нішнього конкурентного середовища 

широко висвітлена в працях багатьох 

вітчизняних науковців. Проте дослі-

джень, у яких би системно розгляда-

лася проблема підтримки банківської 

конкурентоспроможності у взаємодії 

з трансформацією каналів продажу 

банківських послуг, нині практично 

немає.

Відповідно до викладених аргу-

ментів головною метою дослідження 

є визначення характеру, напрямів та 

засобів впливу трансформації кана-

лів продажу банківських послуг на 

конкурентоспроможність банків.

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
КАНАЛІВ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗВИТКУ БАНКІНГУ

Н ині треба взяти до уваги низку 

най важливіших чинників, які зу-
мов люють необхідність трансформації 
каналів продажу послуг вітчизняних 
банків:

1) досягнення високого рівня екс-

тенсивного розвитку регіональної ме-

режі продажу банківських послуг, за 

якого кількість регіональних відді-

лень банків на одну тисячу мешкан-

ців в Україні вже наблизилася до єв-

ропейського рівня; при цьому попит 

роздрібних клієнтів на банківські по-

слуги порівняно з показниками країн 

ЄС значно менший [9];

2) нерівномірність територіального 

покриття ринку регіональною мере-

жею продажу банківських послуг, ди-

ференціація доступу населення до по-

слуг банків у різних регіонах країни;

3) зростання витрат банків на утри-

мання філіальної мережі (оренда, 

банківське обладнання, персонал); 

4) збитковість близько 30% від за-

гальної кількості регіональних бан-

ківських відділень, котрі обслугову-

ють роздрібних клієнтів [11].

У зв’язку з цим доцільно назвати 

кілька стратегічних напрямів удоско-
налення управління каналами продажу 
банківських послуг в Україні, які спря-

мовані на поліпшення фінансових та 

ринкових позицій роздрібних банків у 

конкурентному середовищі:

1) виявлення та ліквідація непри-

буткових і неперспективних відділень 

банків, котрі не спроможні отримува-

ти прибуток як у поточній ситуації, так 

і в довгостроковій перспективі, тобто 

фактично послаблюють конкурентні 

позиції банку на ринку. Мета стратегії 

скорочення відділень у цьому випадку 

– зменшити операційні витрати і по-

ліпшити фінансово-економічні по-

казники та прибутковість банківської 

діяльності;

2) виявлення проблемних відді-

лень, щодо яких необхідно застосува-

ти заходи реструктуризації, оптиміза-

ції переліку послуг, реінжинірингу 

бізнес-процесів та поліпшення якості 

банківського обслуговування;

3) поступовий перехід до викорис-

тання альтернативних каналів прода-

жу банківських послуг, що має на меті 

як заміну класичних точок продажу 

банківських послуг на сучасніші, ін-

новаційні точки доступу (банкомати, 

термінали, центри самообслуговуван-

ня), так і масштабний розвиток кана-

лів дистанційного обслуговування 

клієнтів завдяки кол-центрам і систе-

мам електронного банкінгу.

АЛЬТЕРНАТИВНІ КАНАЛИ ПРОДАЖУ 
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Н а наш погляд, одним із першо-

чергових завдань для вітчизняних 

роздрібних банків є саме поступо-

ва трансформація каналів продажу 

банківських послуг, тобто перехід від 
традиційного обслуговування клієнтів 
через мережу філій та відділень до за-
стосування сучасних високотехноло-
гічних альтернативних каналів. При 

цьому залежно від характеру взаємо-

дії в середовищі альтернативного ка-

налу між банком і клієнтом пропону-

ємо розділити їх на три групи:

1) альтернативні канали продажу і 

надання банківських послуг, котрі не 

потребують контакту між клієнтами 

та працівниками банку, проте необ-

хідна фізична присутність клієнта – 

банкомати, термінали та центри са-

мообслуговування;

2) альтернативні канали продажу 

послуг, котрі потребують безпосеред-

нього контакту клієнтів із представ-

никами банку, однак завдяки застосу-

ванню технічних засобів він суттєво 

спрощується та вдосконалюється – це 

робота кол-центрів та відеобанкінг;

3) альтернативні канали продажу і 

надання банківських послуг без не-

обхідності безпосереднього контакту 

клієнтів із працівниками банків, при 

цьому якість і швидкість банківсько-

го обслуговування суттєво зростає за-

вдяки використанню сучасних засо-

бів комунікацій і зв’язку – до цієї 

групи входить увесь спектр інстру-

ментів електронного обслуговування 

клієнтів: клієнт – банк, інтернет-

банкінг та мобільний банкінг.

Трансформація каналів продажу 

шляхом переходу на альтернативні 

способи поширення і надання бан-

ківських послуг різним чином впли-

ває на фінансові та конкурентні пози-

ції банку. Наприклад, продаж банків-

ських послуг через банкомати, термі-

нали або центри самообслуговування 

дає змогу ефективніше використову-

вати потенціал існуючої мережі збуту 

банку, надає роздрібним клієнтам до-

даткові зручності, поліпшує якість і 

швидкість обслуговування та скоро-

чує зайвий персонал, зменшуючи та-

ким чином завантаженість працівни-

ків фронт-офісів. Крім того, розвиток 

фірмової мережі точок самообслуго-

вування банку слід розглядати як еле-

мент брендингу, спосіб чіткішої іден-

тифікації банку споживачами та ін-

струмент управління лояльністю.

ПРИКЛАДИ РОЗВИТКУ 
НЕТРАДИЦІЙНИХ КАНАЛІВ 

ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ

К омплексний та системний під-

хід до розвитку нетрадиційних 

каналів продажу банківських по-

слуг демонструє Райффайзен-банк 

“Аваль”, котрий першим в Україні 

почав розвивати мережу віртуальних 

центрів самообслуговування. Такий 

центр  фактично є міні-відділенням 

зі встановленими банківськими тер-

міналами (депозитний банкомат та 

інформаційний кіоск), за допомогою 

яких клієнти банку, зокрема власни-

ки карток Віза (VISA) або Мастеркард 

(MasterСard) можуть здійснювати бан-

ківські операції самостійно, без допо-

моги працівників відділення.

Нині мережа точок самообслугову-

вання Райффайзен-банку “Аваль” по 

всій території України становить 

близько 500 центрів самообслугову-

вання, у тому числі – близько 50 таких 

центрів у місті Києві. Крім забезпе-

чення швидкості, зручності, безпеки і 
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надійності, значний акцент банк зро-

бив на пропозиції широкого спектра 

послуг у центрах самообслуговування. 

Зокрема, тут доступні такі послуги, як 

платежі, погашення кредитів, попов-

нення депозитів, грошові перекази, 

автоматична оплата рахунків, перевір-

ка стану рахунку, отримання виписки 

за будь-який період за картковим, де-

позитним та кредитним рахунками, 

перегляд останніх операцій тощо.

Загалом варто зазначити, що пере-

хід від традиційного обслуговування 

клієнтів у філіалах і відділеннях до ви-

користання центрів самообслугову-

вання (Райффайзен-банк “Аваль”) 

або терміналів самообслуговування 

(Приватбанк) необхідно розглядати 

лише як проміжний етап на шляху 

системної трансформації каналів про-

дажу банківських послуг та їхнього 

перетворення з реальних на віртуаль-

ні. Хоча зазначені вище способи на-

дання послуг і не потребують безпо-

середнього контакту споживача із 

працівниками фронт-офісу банку, 

проте необхідною є сама фізична при-

сутність клієнта в місці розташування 

терміналів або центрів самообслуго-

вування. Це, у свою чергу, перешко-

джає вирішенню стратегічних про-

блем банків у сфері розвитку каналів 

продажу послуг, а саме – рівномірно-

му територіальному покриттю ринку, 

що дало б змогу забезпечити однакову 

доступність послуг усім без винятку 

споживачам та пришвидшити сам 

процес банківського обслуговування 

завдяки повній ліквідації черг.

Частковому усуненню такої про-

блеми, як необхідність забезпечення 

фізичного доступу клієнтів сприяє 

розвиток альтернативних каналів на-

дання банківських послуг із другої 

групи, до складу якої нами віднесено 

кол-центри та відеобанкінг. Так, кол-

центри, потенціал яких використову-

ється українськими банками недо-

статньо, за правильної організації 

процесу збору та обробки інформації 

можуть стати ефективним інструмен-

том маркетингових досліджень і засо-

бом просування нових продуктів, 

сприяти збору та аналізу думок клієн-

тів, рейтингів продуктів і послуг, а та-

кож інформаційною  та статистичною 

базою, що акумулює інформацію про 

потреби потенційних клієнтів, історії 

їхніх взаємовідносин із банком тощо. 

А інтеграція ресурсів кол-центру з ба-

зою даних автоматизованої системи 

управління взаємовідносинами з клі-

єнтами (англ. – Customer Relationship 

Management, CRM) спроможна під-

вищити ефективність, насамперед за 

рахунок зростання рівня лояльності 

поточних клієнтів і збільшення обся-

гів перехресних/вторинних продажів 

послуг [7]. Водночас потужний кол-

центр є вельми дорогим проектом для 

банку, хоча і дає змогу співробітникам 

фронт-офісів мати оперативний до-

ступ до інформації про клієнта, сег-

ментувати клієнтуру, розподіляти ме-

неджерів за групами клієнтів, форму-

вати запити клієнтів у реальному часі. 

Однак коефіцієнт корисної дії кол-

центру часто виявляється низьким 

унаслідок браку традицій контактів 

банку з клієнтами засобами телефон-

ного зв’язку, через інформаційно-

консультаційну орієнтованість цього 

каналу [7].

ПЕРЕХІД БАНКУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПРИЯЄ 

ЗРОСТАННЮ ЙОГО 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

С истемному вирішенню проблем 

банків у сфері розвитку роздріб-

ного бізнесу, спрямованому на поліп-

шення його фінансових та ринкових 

позицій і, як результат – зростанню 

конкурентоспроможності, сприяє 

саме активізація каналів дистанцій-

ного обслуговування клієнтів із ви-

користанням сучасних інформацій-

них технологій і засобів комунікацій: 

інтернет-банкінгу та мобільного бан-

кінгу. Для визначення того, яким чином 
перехід банку на дистанційне обслугову-
вання клієнтів уплине на конкуренто-
спроможність, скористаємося ключо-
вими положеннями концепції Системи 

Схема. Вплив дистанційних каналів продажу і надання банківських послуг на конкурентоспроможність банків із позицій концепції

 Системи збалансованих показників (BSC)

Вплив розвитку дистанційного обслуговування роздрібних клієнтів на конкурентоспроможність банків

Блок “Клієнти і цільові ринки”

Прибутковість активів банку – ключовий фінансовий 

індикатор його конкурентоспроможності

Блок “Фінанси” Блок “Персонал та бізнес-процеси”

Індикатори – клієнтська база, дохід 
з одного клієнта, з однієї послуги, 

обсяги продажу послуг, частка ринку

Індикатори – операційний 
та інвестиційний бюджет, доходи, 

витрати, прибуток, активи

Індикатори – рівні управління, 
адміністративні витрати, структура 

персоналу, тривалість бізнес-процесів
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Джерело: розроблено авторами.
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збалансованих показників (Balanced 
Scorecard, BSC), якою розглядається 

ефективність діяльності будь-якої ор-

ганізації, у тому числі і банку, в розрізі 

чотирьох сфер діяльності (див. схему):

1) фінанси;

2) клієнти і ринки;

3) внутрішні бізнес-процеси;

4) персонал.

Отже, трансформація каналів про-

дажу банківських послуг і система-

тичний перехід на дистанційне обслу-

говування роздрібних клієнтів є ваго-

мим чинником підвищення конку-

рентоспроможності банку (завдяки 

збільшенню лояльності клієнтів, ін-

тенсивності користування послугами, 

зростанню частки ринку, оптимізації 

внутрішніх бізнес-процесів та поліп-

шенню фінансової позиції). Головним 

фінансовим індикатором конкурен-

тоспроможності є показник прибут-

ковості активів банку. Зважаючи на 

стрімкий розвиток інтернет-банкінгу 

в Україні, цей шлях підвищення кон-

курентоспроможності вкрай важли-

вий для українських банків на сучас-

ному етапі їхнього розвитку.

Так, відповідно до даних досліджен-

ня ресурсу Статистика світового Інтер-

нету (Internet World Stats) станом на кі-

нець 2013 року постійними користува-

чами Інтернету були 17.6 мільйона 

українців, тобто 45% дорослого насе-

лення країни. Щоденна аудиторія Ін-

тернету постійно зростає і нині стано-

вить 12.2 мільйона українців. Зростає 

також і аудиторія мережі інтернет-бан-

кінгу: якщо протягом 2011 року лише 

5.2% користувачів Інтернету користу-

валися послугами інтернет-банкінгу, 

то впродовж 2012-го їхня кількість 

збільшилася на 46%, а їхня частка сяг-

нула 7.6% від усіх користу вачів Інтер-

нету. Відповідно до аналітичних даних 

Товариства споживчих досліджень 

(нім. – Gesellschaft für Konsumforschung, 

GFK) протягом 2013 року частка ко-

ристувачів інтернет-банкінгу станови-

ла 8% від загальної кількості інтернет-

користувачів, а до кінця 2014 року вона 

зросте до 10% [3].

Зважаючи на відсутність єдиної за-

гальнодержавної статистики щодо 

розвитку дистанційних каналів про-

дажу банківських послуг в Україні, 

нині вельми складно оцінити як міст-

кість, так і перспективи зростання 

ринку віддаленого банківського об-

слуговування населення. При цьому 

поточні оцінки потенціалу даного 

ринку базуються переважно на оцін-

ках керівництва самих фінансових 

установ, а також на інформації з офі-

ційних звітів банків та даних міжна-

родних дослідницьких компаній, на-

приклад Товариства споживчих до-

сліджень. Зокрема, щорічне зростан-

ня аудиторії інтернет-банкінгу в 

Україні оцінюється на рівні 20–30%, 

при цьому сама аудиторія користува-

чів дистанційних сервісів становить 

близько 15–20% від загальної кіль-

кості роздрібних клієнтів банків. Так, 

за оцінками Товариства споживчих 

досліджень, нині аудиторія користу-

вачів інтернет-банкінгу в Україні ста-

новить близько 5.5 млн. осіб [6].

Здійснений моніторинг звітності 

банків, які посідають провідні позиції 

у банківській системі (Приватбанк, 

ПУМБ, Райффайзен-банк “Аваль”, 

Дельта-банк, ОТП-банк, Альфа-

банк, Укрсоцбанк (UniCredit) та Укр-

сиббанк), дав змогу виявити суттєву 

диференціацію підходів до розвитку 

дистанційного обслуговування роз-

дрібних клієнтів (див. таблицю 1). Зо-

крема, беззаперечним лідером елек-

тронного сегмента ринку банківських 

послуг в Україні, як і раніше, залиша-

ється Приватбанк – найпотужніший 

роздрібний банк, частка якого в за-

гальному обсязі активів банківської 

системи станом на 01.01.2014 р. ста-

новила 15.3%.

Зокрема, за підсумками 2013 року 

із загальної бази роздрібних клієнтів 

Приватбанку (потенціал якої оціню-

ється на рівні понад 10.5 млн. осіб), 

4.25 млн. осіб (40.2%) є клієнтами 

інтернет-банкінгу. При цьому корис-

тувачам он-лайн-сервісу Приват24 

притаманна висока активність – за 

даними офіційного звіту банку, відсо-

ток активних користувачів сервісу 

становив 20.5% – це значно більше, 

ніж усереднені показники, навіть у 

групі провідних вітчизняних банків.

Також акцентуємо увагу на тому, 

що сам Приватбанк розглядає пере-

хід на дистанційні канали продажу і 

надання банківських послуг насе-

ленню не як простий елемент фор-

мування іміджу інноваційного банку, 

а як один зі стратегічних пріоритетів 

власного розвитку в роздрібному 

сегменті. Зокрема, на період 2013–

2017 років стратегічною метою банку 

визначено лідерство в Україні з на-

дання населенню платіжних та ін-

ших банківських послуг, “з перехо-

дом від обслуговування у відділеннях 

банку до ідеології навчання клієнтів 

використанню дистанційних інстру-

ментів банківського обслуговування, 

з відривом від найближчих конку-

рентів” [12].

Відповідно до чинної стратегії ПАТ 

“КБ “Приватбанк” на 2013–2017 рр. 

трьома найважливішими завданнями 

банку є підвищення рівня задоволе-

ності клієнтів від співробітництва з 

банком; навчання клієнтів викорис-

танню дистанційних інструментів 

банківського обслуговування за допо-

могою інтернет-банкінгу Приват24 (а 

також інших мобільних додатків та 

смартфонів) та доведення частки авто-

матизованих банківських операцій до 

рівня 90% [12].

Серед інших найбільших україн-

ських банків найактивніше розвиває 

канали дистанційного обслуговуван-

ня клієнтів роздрібного сегмента 

Дельта-банк. Станом на 01.10.2013 р. 

434 тисячі клієнтів банку були корис-

тувачами он-лайн-сервісу “Моя Дель-

та” (myDelta), що становило 28% від 

активної клієнтської бази фізичних 

осіб. За даними банку, активні опера-

ції з використанням системи інтернет-

банкінгу щомісяця здійснюють 69 ти-

сяч користувачів. При цьому Дельта-

банк також розглядає інтернет-бан-

кінг як важливий напрям розвитку 

власного бізнесу та одне з найвагомі-

ших джерел формування його конку-

Таблиця 1. Інтенсивність розвитку провідними банками України інтернет-каналів 
дистанційного обслуговування роздрібних клієнтів

№ 

п/п

Банк База 

роздрібних  

клієнтів, 

тис. осіб

Клієнти 

інтернет-

банкінгу, 

тис. осіб

Охоплення 

клієнтів 

інтернет-

банкінгом, 

%

У тому числі 

питома вага 

активних 

користувачів 

інтернет-

банкінгу, %

1 Приватбанк 10 572.1 4 250 40.2 20.5

2 ПУМБ 1 800.0 270 17.0 23.0

3 Райффайзен-банк “Аваль” 1 493.3 112 7.5 10.0

4 Дельта-банк 1 550.0 434 28.0 17.0

5 ОТП-банк 657.9 125 19.0 30.0

6 Альфа-банк 2 291.7 275 12.0 12.5

7 Укрсоцбанк (UniCredit) 578.9 55 9.5 11.0

8 Укрсиббанк 727.3 40 5.5 9.0

Джерело: складено авторами на основі даних річних звітів банків [12].
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рентних переваг. Стратегія Дельта-

банку на ринку інтернет-банкінгу – 

інтегрувати всі ключові інструменти 

управління рахунками й операціями в 

систему myDelta. Так, Дельта-банк 

планує розширити можливості свого 

інтернет-сервісу за рахунок таких 

функцій, як кредитування без необ-

хідності відвідування відділення (на-

дання готівкових кредитів і розши-

рення використання кредитних кар-

ток); управління статусом картки 

(блокування, розблокування, актива-

ція); управління перевіркою іденти-

фікаційних кодів CVV/CVC; установ-

ка автоматичних платежів на рахунки 

й операції; замовлення додаткових 

карток та перевипуск існуючих, із 

дистанційною доставкою без звер-

нення до відділення [8].

Активну позицію на ринку дистан-

ційного обслуговування роздрібних 

клієнтів посідає також Альфа-банк. 

За останніми даними в системі “Мій 

Альфа-банк” (My Alfa-Bank) було за-

реєстровано 275 тисяч користувачів. 

Актуальним у подальшій діяльності 

банку є відкриття депозитів у режимі 

он-лайн, обсяг яких у першому пів-

річчі цього року становив майже 40% 

користувачів [12].

Варто наголосити на тому, що про 

зміну підходів банків до управління 

каналами дистанційного продажу і 

надання банківських послуг, а відпо-

відно – про перетворення сервісів ін-

тернет-банкінгу зі звичайних елемен-

тів іміджу і додаткових зручностей для 

клієнтів на стратегічний інструмент 

управління продажами, прибутковіс-

тю та взаємовідносинами з цільовою 

аудиторією, свідчить зміна характеру 

операцій, здійснюваних роздрібними 

клієнтами з використанням банків-

ських інтернет-додатків. Так, ще 4–5 

років тому основною операцією, яку 

клієнти здійснювали через систему 

інтернет-банкінгу, була перевірка по-

точних та карткових рахунків, тоді як 

навіть на здійснення переказів та пла-

тежів припадало не більше 10–15% від 

загальної кількості здійснених опера-

цій. У 2013 році, за даними Товариства 

споживчих дослід жень (GFK), за до-

помогою інтер нет-банкінгу роздрібні 

клієнти, як і раніше, перевіряли ба-

ланс своїх банківських рахунків, 

здійснювали грошові перекази, опла-

ту комунальних послуг і поповнюва-

ли мобільні телефони – частка таких 

операцій становила близько 70% від 

загального обсягу послуг інтернет-

банкінгу. На другому місці за рівнем 

затребуваності в системах інтернет-

банкінгу були послуги з управління 

депозитними рахунками, на третьому 

– послуги з надання віртуальних кре-

дитів, он-лайн-розвиток яких усклад-

нюється тим, що через Інтернет клі-

єнт може лише оформити кредитну 

заявку та надіслати документи, тоді 

як для укладення кредитного догово-

ру необхідна його особиста присут-

ність в офісі банку [8].

Однак структура інтернет-операцій 

банків-лідерів у розвитку сервісів дис-

танційного обслуговування клієнтів 

загалом відрізняється від загально-

банківської практики. Так, у Дельта-

банку 36% операцій через систему 

“Моя Дельта” (myDelta) становить 

оплата комунальних платежів, 17% – 

переведення коштів на власні рахун-

ки, 15% – переведення коштів іншим 

клієнтам, 13% – оформлення депози-

тів та 10% – поповнення депозитів. У 

ПУМБі розподіл операцій, здійснених 

через систему інтернет-банкінгу 

ПУМБ-он-лайн, є таким:

• 42% – оплата різноманітних по-

слуг;

• 36% – операції з розміщення, 

поповнення і зняття депозитів;

• 18% – платежі та перекази;

• 3% – погашення кредитів.

Як засвідчують дані банків – ліде-

рів ринку дистанційного обслугову-

вання роздрібних клієнтів в Україні, 

вони дедалі активніше використову-

ють інтернет-банкінг не просто для 

управління рахунками і платежами, а 

для формування власної ресурсної 

бази через функціонал управління де-

позитами фізичних осіб.

Водночас один із найпотужніших 

роздрібних банків в Україні – Ощад-

банк дотримується вельми консерва-

тивного підходу в розвитку дистанцій-

ного обслуговування клієнтів, про-

понуючи користувачам обмежений 

Таблиця 2. Взаємозалежність між інтенсивністю розвитку дистанційного 
обслуговування клієнтів та прибутковістю активів деяких банків в Україні у 2013 році

№ 

п/п

Банк Охоплення 

клієнтів 

інтернет-

банкінгом, 

%

У тому числі 

питома вага 

активних 

користувачів 

інтернет-бан-

кінгу, %

Фінансовий 

результат,

 млн. грн.

Активи, 

млн. грн

Прибутко-

вість активів, 

%

1 Приватбанк 40.2 20.5 1 533 172 429 0.89

2 ПУМБ 17.0 23.0 271 28 230 0.96

3 Райффайзен-банк “Аваль” 7.5 10.0 34 47 694 0.07

4 Дельта-банк 28.0 17.0 98 29 842 0.33

5 ОТП-банк 19.0 30.0 262 20 315 1.29

6 Альфа-банк 12.0 12.5 36 25 589 0.14

7 Укрсоцбанк (UniCredit) 9.5 11.0 54 38 830 0.14

8 Укрсиббанк 5.5 9.0 65 25 888 0.25

Джерело: складено авторами на основі даних річних звітів банків  та даних Асоціації 
українських банків [11], [12].

Укрсиббанк

Альфа-банк

ОТП-банк

Дельта-банк

Райффайзен-банк “Аваль”

ПУМБ

Приватбанк

Укрсоцбанк

Питома вага активних користувачів інтернет-банкінгу
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Графік. Карта розподілу банків за питомою вагою активних користувачів інтернет-банкінгу 

та прибутковістю активів за 2013 рік

Джерело: побудовано авторами на основі даних таблиці 2.
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спектр послуг. Так, за допомогою сер-

вісу “WEB-банкінг” від Ощадбанку 

клієнти можуть лише контролювати 

стан своїх карткових рахунків, відсте-

жувати історію трансакцій, здійсню-

вати окремі перекази і платежі (кому-

нальні, оплату мобільного зв’язку, Ін-

тернету тощо) та контролювати рівень 

безпеки. Цілком очевидно, що ниніш-

ній рівень розвитку інтернет-банкінгу 

в Ощадбанку не відповідає сучасним 

вимогам ринку, в результаті чого один 

із найбільших за рівнем обслуговуван-

ня населення банк частково втрачає 

свої позиції та поступається за голов-

ним фінансовим індикатором конку-

рентоспроможності активнішим у 

розвитку дистанційного обслугову-

вання клієнтів банкам. Зокрема, за 

підсумками 2013 року прибутковість 

активів Ощадбанку становила 0.66%, 

тоді як активніші в розвитку дистан-

ційних каналів продажу банки мали 

значно вищі показники: прибутко-

вість активів Приватбанку за підсум-

ками 2013 року становила 0.89%; у 

ПУМБ – 0.96%, в ОТП-банку – 1.29% 

(див. таблицю 2).

Загалом статистичні дані свідчать 

про наявність сталого взаємо зв’язку 

між показниками активності банку у 

сфері дистанційного обслуговування 

роздрібних клієнтів та рівнем прибут-

ковості банківських активів. Зокрема, 

про стійкість і безпосередній взаємо-

зв’язок між рівнем охоплення роздріб-

них клієнтів сервісом інтернет-бан-

кінгу та прибутковістю активів свід-

чить значення коефіцієнта кореляції 

Cor(1) = 0.827. Щільність зв’язку між 

питомою вагою активних користува-

чів інтернет-банкінгу та прибутковіс-

тю активів є ще більшою – коефіцієнт 

кореляції в цьому випадку становить 

Cor(2) = 0.957 (див. графік).

Цей факт доводить, що для досяг-

нення високого рівня прибутковості 

активів як головного фінансового ін-

дикатора конкурентоспроможності 

банк має прагнути не просто підклю-

чити своїх роздрібних клієнтів до сис-

теми інтернет-банкінгу, а залучити 

цільову аудиторію до активного ко-

ристування банківськими послугами 

саме через он-лайн-сервіси.

Цілком очевидно, що стратегія ін-

тернет-банкінгу, інтегрована в за-

гальноринкову стратегію розвитку 

банківської установи, буде одним із 

найвагоміших чинників поліпшення 

фінансової і ринкової позиції банку 

та зміцнення його конкурентоспро-

можності на сучасному ринку бан-

ківських послуг.

ВИСНОВКИ

П роведене дослідження дало змо-

гу визначити ключові чинники, 

котрі зумовлюють необхідність транс-

формації каналів продажу банків-

ських послуг в Україні. До них нале-

жать: 

1) значний досягнутий рівень екс-

тенсивного розвитку регіональних 

банківських мереж за недостатнього 

попиту з боку роздрібних клієнтів;

2) нерівномірність територіального 

охоплення ринку та суттєва диферен-

ціація доступу населення до послуг;

3) зростання витрат на утримання 

філіальної мережі та збитковість 

близько 30% від загальної кількості ре-

гіональних банківських відділень.

Системному вирішенню проблем 

банку у сфері розвитку роздрібного 

бізнесу, спрямованому на поліпшення 

його фінансових і ринкових позицій, 

і, як результат, збільшенню рівня кон-

курентоспроможності, сприяє саме 

активізація каналів дистанційного об-

слуговування клієнтів із використан-

ням сучасних інформаційних техно-

логій і засобів комунікацій – інтернет-

банкінгу та мобільного банкінгу. Нині 

відбувається перетворення сервісів 

інтернет-банкінгу зі звичайних еле-

ментів іміджу і додаткових зручностей 

для клієнтів у стратегічний інструмент 

управління продажами, прибутковіс-

тю і взаємовідносинами з цільовою 

аудиторією, який є вагомим чинни-

ком підвищення конкурентоспро-

можності банку (збільшення лояль-

ності клієнтів, інтенсивності користу-

вання послугами, зростання частки 

ринку, оптимізації внутрішніх бізнес-

процесів та фінансової позиції).
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