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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний рівень складності економічної системи

вимагає від банківського сектора пропозиції дедалі
більшого числа послуг своїм клієнтам. За останніх де)
сять — двадцять років банківська справа в багатьох краї)
нах світу вийшла на якісно новий рівень, який, зокрема,
передбачає охоплювання більшості населення банківсь)
кими послугами. Так, у країнах Європи більше 80% до)
рослого населення мають поточний рахунок або внески
в банку. Враховуючи динамізм банківської системи Ук)
раїни, однією з актуальних на сьогодні проблем є де)
тальне вивчення ролі та місця банківських послуг у за)
гальній сукупності операцій комерційних банків, при)
чин виникнення і розвитку нових послуг, а також їх
впливу на показники доходності й ліквідності банків.
Пошуки відповідей на ці питання будуть сприяти роз)
витку банківської справи в Україні, повнішому задово)
ленню потреб суб'єктів економіки та держави в банкі)
вських послугах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню банківських послуг присвячено

праці багатьох вітчизняних економістів, зокрема: О.Д.
Василика, В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янскої, А.А. Пере)
сади, О.В. Дзюблюка, Л.О. Примостки, М.І. Савлука
та інших. Діяльність банків у сфері надання послуг і
досі залишається однією з найменш досліджених тем
щодо здійснення банківської діяльності. Як і раніше,
фахівців з банківської  справи переважно всі
банківські операції поділяють на три групи: активні,
пасивні та розрахунково)касові операції. У той же час
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банківські послуги як самостійний напрям діяльності
банків залишаються майже поза увагою самостійних
наукових досліджень.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Практика доводить необхідність та важливість ок)
ремого дослідження банківських послуг як самостійно)
го продукту банківської діяльності. У розвинутих краї)
нах світу комерційні банки отримують значну частку до)
ходів саме від надання банківських послуг, яка нерідко
перевищує половину загальної суми доходів банків. В
Україні останнім часом спостерігаються значні темпи
зростання обсягу банківських послуг. Лише за останні
роки частка доходів універсального банку від надання
банківських послуг зросла в середньому з 20 до 30—35 %
у загальній сумі доходів банків. Тому важливого зна)
чення набуває з'ясування сутності банківських послуг,
їх місця та ролі в діяльності банків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення економічної сутності та

надання класифікації банківських послуг як самостійної
економічної категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Специфіка банківської діяльності відрізняє ко)
мерційні банки як суб'єктів ринкових відносин як від
виробничих підприємств, так і від фінансових установ.
Якщо розглядати банківську установу як комерційне
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підприємство, створене з метою отримання прибутку,
поняття їх продуктів, з одного боку, має відповідати за)
гальновизнаним поняттям товарів і послуг, а з іншого
— враховувати специфіку банківської діяльності. До
таких особливостей слід віднести поділ банківських про)
дуктів на банківські операції та послуги.

Досліджуючи економічну сутність банківської послу)
ги, слід відзначити високий ступінь неузгодженості трак)
тувань даної економічної категорії. У перекладних захід)
них джерелах із банківського менеджменту поняття бан)
ківська операція (banking operation) та банківська послуга
(banking service) взагалі ототожнюються, що певним чи)
ном можна пов'язати із недосконалістю перекладу.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"
[1] оперує поняттями "банківська операція" та "угода",
та не наводить жодного визначення банківських послуг.

Сучасні дослідники розглядають поняття "банківсь)
ка послуга" у різних змістовних контекстах (табл. 1).

Вплив іноземної думки та законодавчої невизначе)
ності у трактуванні банківських послуг та банківських
операцій вносять певні розбіжності у погляди сучасних
науковців та їх спроби встановити зв'язок між цими по)
няттями і поняттям "банківський продукт", у з'ясуванні
сутності названих понять.

За наведеними трактуваннями можна зробити вис)
новок, що поняття банківських операцій і послуг розг)
лядаються з позиції суб'єктів відносин — банку та
клієнтів, що по суті, ототожнюють ці поняття. Водно)
час банківські послуги розглядаються лише як до)
поміжні, супутні дії до банківських операцій, які можуть
давати банкам додатковий дохід.

Банківська послуга як самостійна економічна кате)
горія має складну природу. У порівнянні з іншими про)
дуктами матеріальної сфери виробництва, банківські
послуги мають свої особливості (рис. 1).

На відміну від банківських операцій, послуги мають
комплексний характер та характеризуються такими
особливостями (рис. 2).

Таким чином, банківську послугу можна визначити
як комплексний результат діяльності банку із макси)
мального задоволення зростаючих із часом вимог
клієнта при проведенні банківських операцій або із за)
лучення тимчасово вільних ресурсів, спрямована на
одержання прибутку.

Проводячи аналогію з матеріальним виробництвом,
у банківській сфері продукти можна поділити на ті, що
включають перенесену і додану вартість (банківські опе)
рації), і ті, що містять виключно додану вартість (послу)
ги). Формою речового виду банківського продукту мож)
на вважати грошові кошти, мобілізовані та розміщені
банком у активи, вирачання яких розділено у часі, ана)
логічно із сферою матеріального виробництва. При на)
данні банківських послуг накопичення вартості не відбу)
вається, оскільки споживання здійснюється одночасно
з наданням послуг. За таким підходом, банківські опе)
рації можна визначити як набір упорядкованих дій бан)
ку, пов'язаних із залученням та використанням ресурсів,
у процесі яких накопичується наявна і створюється нова
(додана) вартість і які несуть певний ризик втрати на)
копиченої та доданої вартості. Тоді банківські послуги
можна визначити як комплекс дій, пов'язаних із обслу)
говуванням клієнтів, у процесі надання яких працівни)
ки банку створюють, а клієнти банку споживають дода)
ну вартість, без додаткового залучення та використан)
ня накопиченої вартості (банківського капіталу або кре)
дитних ресурсів) та без посилення ризику втрати ак)
тивів.

У банківській практиці застосовуються різні підхо)
ди до класифікації банківських послуг. Найпоширені)
шим є їх поділ на: традиційні та нетрадиційні (рис. 3).

У навчальному посібнику "Банківський менеджмент"
за редакцією О. Кириченка надається класифікація бан)
ківських послуг за чотирма основними групами:

— депозитні;
— кредитні;
— інвестиційні;
— інші послуги [3].
Такий поділ не є об'єктивним, оскільки депозитні та

кредитні послуги більш доцільно відносити до банківсь)
ких операцій, вони не мають властивостей послуг.

У даному аспекті доцільно підтримати позицію О.В.
Дзюблюка [5]. Так, у своєї монографії він зазначає, що
банківський продукт має двояке вираження — з одного
боку, це надання різного роду послуг шляхом проведен)
ня активних, пасивних та комісійно)посередницьких
операцій, а з іншого — це створення безготівкових пла)
тіжних засобів, що є результатом тих самих операцій.

Для розкриття специфіки потреб, які задовольня)
ються шляхом надання банківських послуг,
можна запропонувати більш детальну кла)
сифікацію за такими ознаками, як споживачі
послуг банку, типи та різновиди цих послуг
(табл. 2).

Банківські послуги доцільно класифіку)
вати відповідно до їх зв'язка із функцією
банку щодо перерозподілу грошових ре)
сурсів. Такий підхід до класифікації дає змо)
гу прив'язати банківські послуги до діяль)
ності конкретних підрозділів комерційного
банку, що їх надають. У данному аспекті
доцільно виділити такі групи послуг:

1. Послуги, що пов'язані із процентни)
ми доходами та витратами — це послуги із
супроводу діяльності банку із перерозподі)
лу грошових ресурсів. До цієї групи входять:
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Рис. 1. Особливості банківських послуг у порівнянні з продуктами
матеріальної сфери

Таблиця 1. Змістовні контексти визначення банківських послуг
у наукових джерелах
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— послуги для вкладників — перераху)
вання заробітної плати, пенсії клієнта бан)
ку на депозитний рахунок, автоматичне спи)
сання відсотків;

— послуги для позичальників — відкрит)
тя кредитної лінії, закриття овердрафту, ав)
томатичне погашення кредитних відсотків із
поточного рахунка.

2. Комісійні послуги — усі інші банківські
послуги, які приносять банку не процентні,
а комісійні доходи — трастові операції, де)
позитарні послуги, надання банківських
сейфів.

3. Розрахунково)касове обслуговування
— специфічний вид банківської послуги,
який поєднує в собі особливості як процен)
тних, так і комісійних послуг. Слід зазначи)
ти, що, з одного боку, залишки грошових за)
собів на розрахункових і поточних рахунках
клієнтів є одним із видів залучення ресурсів,
за які банк може виплачувати певний процент.
Із цього погляду розрахунково)касове обслу)
говування є процентною послугою (послуги
для вкладників). З іншого боку, розрахунко)
во)касові операції, які проводяться банком за
дорученням клієнтів, пов'язані з одержанням
банком комісії за розрахунково)касове об)
слуговування. У даному аспекті їх можна роз)
глядати як комісійні послуги. Процентні
банківські послуги допомагають одержати
економічну вигоду як вкладникам банку, так і
його позичальникам. Для вкладників економ)
ічний інтерес виражається у автоматичному
збільшенні вартості вкладених у банк грошей.
Позичальник, вкладаючи одержані від банку
ресурси в певні види бізнесу, також одержує
вартість більшу, ніж була інвестована початково [6, с.
73—78].

4. Посередницькі послуги. Серед посередницьких
послуг найбільш розповсюдженими є посередництво в
операціях з цінними паперами, валютою та майном. Сьо)
годні заслуговує на увагу посередницька діяльність ко)
мерційних банків при емісії, розміщенні та організації
вторинного обігу цінних паперів клієнтів.

5. Банківські послуги щодо торгівлі валютою мають
на меті надання валюти клієнтам для забезпечення їх
платежів та підтримки ліквідності у валюті: страхуван)

ня ризиків знецінення коштів внаслідок зміни валютних
курсів, отримання спекулятивного прибутку за рахунок
зміни курсів валют.

6. Сутність консультаційно)інформаційних послуг
полягає у наданні клієнтам різноманітних кваліфікова)
них консультацій та інформаційної підтримки з різних
аспектів управління фінансами та інших господарських,
фінансових, правових і банківських питань.

7. Розрахунково)платіжні послуги забезпечують
платіжну дисципліну, вони передбачають ведення ра)
хунків юридичних і фізичних осіб та здійснення роз)
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Рис. 2. Особливості банківських послуг у порівнянні
з банківськими операціями

Рис. 3. Узагальнена класифікація банківських послуг
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Таблиця 2. Деталізована класифікація банківських послуг
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рахунків за їх дорученням, касове обслуговування
тощо.

8. Інвестиційні послуги — призначені реалізовувати
зацікавленість клієнтів банку у інвестуванні власних
коштів. Це такі послуги, як формування інвестиційного
портфеля, підбір об'єктів інвестування.

9. Нетрадиційні послуги. Під ознакою таких послуг
традиційно розуміється їх сучасність. Тобто поняття
"нетрадиційні банківські послуги", у трактуванні сучас)
них науковців, ототожнюється із поняттям "інновацій)
ний продукт" у сфері матеріального виробництва. Без)
перечно, що так само, як всі інноваційні продукти, у
порівнянні з традиційним банківським обслуговуванням
нетрадиційні банківські послуги, зокрема — теле)
банкінг, мобільний банкінг, інтернет)банкінг тощо —
надають вагомі переваги, як банківській установі, так й
споживачу:

— значно підвищується ефективність роботи як бан)
ку, так і клієнтів;

— знижуються витрати на залучення нових клієнтів;
— швидкість обслуговуваних клієнтів обме)

жується не кількістю та спроможністю окремих
філій та відділень банку, а чинниками, якими значно
легше управляти, зокрема потужністю комп'ютерної
мережі;

— підвищується якість роботи з клієнтами банку.
10. Послуги самообслуговування клієнтів. Останнім

часом спостерігається тенденція у банківській діяль)
ності максимального залучення засобів автоматизації
щодо надання банківських послуг. Так, ще декілька
років тому для оплати рахунків споживач вимушений
був користуватися касовими обслуговуванням, що знач)
но підвищувало час надання послуги. Зараз ці послугу
надаються через термінали банків, або через мережу
Інтернет. Безумовно, з позиції банку впровадити таку
послугу у короткий термін не можливо, оскільки тех)
нологічний процес надання таких послуг має проектний
характер. Якщо у традиційному розумінні для впровад)
ження банківської послуги необхідно розробити техно)
логію її надання, то для впровадження послуги само)
обслуговування банк повинен розробити автоматизо)
вану систему її надання, що потребує суттєвих витрат
часу та ресурсів.

Виходячи з того, що послуги самообслуговування
за такими характеристиками, як технологічна підготов)
ка, участь персоналу банку у їх наданні, рівень сервіс)
ного обслуговування клієнтів банку, швидкість надан)
ня та іншими характеристиками, суттєво відрізняються
від традиційних послуг, їх доцільно відокремити у са)
мостійну групу банківських послуг.

ВИСНОВКИ
Складна природа банківських продуктів не дала

можливості донині розкрити їх економічну природу,
надати їх науково достовірну класифікацію, зокрема
розмежувати поняття банківської операції та банківсь)
кої послуги, які здебільшого ототожнюються. У
західній літературі панує поширений підхід до тракту)
вання банківських послуг, коли під ними розуміють
будь)який вид діяльності банку. Банківська послуга як
самостійне поняття, що характеризує діяльність бан)
ку, губиться в широкому колі банківських операцій, які
охоплюють усі сторони діяльності банку як фінансо)
вого посередника.

Освоєння сфери банківських послуг є перспектив)
ним напрямком діяльності українських банків. Надан)
ня банківських послуг переважно не пов'язано з ризи)
ками діяльності банку, не потребує залучення додатко)
вих коштів та відчуження ресурсів банку, не передбачає
формування нових резервів. Розширення спектра бан)
ківських послуг надає змогу краще задовольнити потре)
би клієнтів, розширити дохідну базу банків, сприятиме
стабілізації банківської системи країни та підвищенню
її ролі в економіці держави.
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