
279

7. Показатели денежно-кредитной и финансовой статистики, 2008—
2012 годы [Електронный ресурс] // Данные Банка России [сайт] //
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=dkfs.- Название с экрана

8. Banking sector financial data [E-resource] // National Bank of Poland
[website] // http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/statystyka/naleznosci/
naleznosci.html — Name of the screen.

9. Deposits of Euro Area Residents [E-resource]// Bundesbank [web-
site]// http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstan-ding_
amounts_L20.A.U2.0000.en.html — Name of the screen.

10. 2011 Investment Company Fact Book 51st EDITION // Copyright by
the Investment Company Institute. — 2011. — 233 p.

11. FRB Insured Commercial Bank Assets and Liablities, Domestic and
Foreign Offices, September 2012 [E-resource] // Board of Governors of the
Federal Reserve System [website] // http://www.federalreserve.gov/
econresdata/releases/combanksal/ current.htm — Name of the screen.
Стаття надійшла до редакції 12.05.2012

УДК 336.71
Т. М. Гордіца,
к.е.н., доцент,

докторант кафедри банківської справи
ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

ТРАСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ

ДО МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто авторський підхід щодо динаміки роз-
витку банківського механізму обслуговування фізичних осіб через при-
зму його трансформації від традиційної моделі до моделі фінансового
супермаркету. Доведено, що перехідною моделлю від універсального
банку до фінансового супермаркету слугує універсальний банківський
супермаркет, особливістю побудови якого є покращений технологічний
сервіс.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: банківське обслуговування, універсальний банк,
універсальний банківській супермаркет, фінансовий супермаркет.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен авторский подход относительно
динамики развития банковского механизма обслуживания физических
лиц через призму его трансформации от традиционной модели к мо-
дели финансового супермаркета. Доказано, что переходной моделью
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от универсального банка к финансовому супермаркету служит универ-
сальный банковский супермаркет, особенностью которого является
улучшенный технологический сервис.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковское обслуживание, универсальный банк,
универсальный банковский супермаркет, финансовый супермаркет.

ABSTRACT. The article deals with the author’s approach regarding the
development mechanism of banking service of households from the
traditional model to the financial supermarket model. It is proved that the
transition model of universal banking to financial supermarket is a universal
bank supermarket, a feature which is the improved technological service.
KEY WORDS: banking, universal bank, supermarket universal bank,
financial supermarket.

Постановка проблеми. Особливістю еволюційно-інновацій-
ного розвитку банківського обслуговування фізичних осіб на на-
ціональному рівні є те, що в умовах сьогоденної жорстокої кон-
куренції щодо залучення клієнтів цінова політика (зниження або
підвищення цінових тарифів) починає відігравати другорядну
роль, на перше місце висуваються наступні переваги, які обо-
в’язково потрібно враховувати при залученні клієнта на банків-
ське обслуговування, а саме: відповідність продуктового ряду су-
часним потребам клієнта, підвищений рівень сервісу, надання
додаткових послуг, а також різноманітні бонусні пропозиції, що
розроблені в якості сумісних ко-брендінгових програм спільно з
автосалонами, туристичними, страховими, будівельними компа-
ніями тощо. Практика доводить, що в Україні до галузі обслуго-
вування фізичних осіб залучені всі банки другого рівня, проте
домінуюче положення займають банки 1-ї групи за рівнем капі-
талізації, а також банки із іноземними інвестиціями, що мають на
меті перетворення механізму банківського обслуговування у мо-
дель фінансового супермаркету. Отже, розвиток банківського ме-
ханізму обслуговування фізичних осіб через призму його транс-
формації від традиційної моделі до моделі фінансового
супермаркету в аспекті впливу умов інформаційно-мережевої
економіки, є важливою проблематикою сучасної теорії банківсь-
кої справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація бан-
ківського обслуговування фізичних осіб є предметом розгляду як
публіцистики, так і комплексних наукових досліджень. Зокрема,
останнім дослідженням щодо тенденцій розвитку різноманітних
форм універсалізації банківської діяльності присвячені наукові
розробки як українських, так і російських учених, а саме: Бодна-
ра А.Ю. [2], Гончарука О.С. [4], Дєєвої Н.Е. [5], Канаєва О.В. [8],
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Кремень В.М. [9], Пантєлєєвої Н.М. [10] та ін. Проте, незважаю-
чи на значну кількість наукових розробок у зазначеній галузі,
найчастіше механізм обслуговування за організаційною систе-
мою сучасного універсального банку ототожнюється із моделлю
фінансового супермаркету, при цьому не приймаються до уваги
як чинні законодавчі обмеження, так і існування певного перехі-
дного рівня, поява якого є результатом впливу інновацій як фі-
нансового, так і технологічного характеру. Отже, подальше до-
слідження стосується ряду питань щодо детальнішого розгляду
концепцій як традиційного, так і універсального банківського об-
слуговування, а також трансформації останньої у модель фінан-
сового супермаркету — найвищого рівня сучасного банківського
обслуговування фізичних осіб.

Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток науко-
во-методичних засад щодо динаміки розвитку банківського ме-
ханізму обслуговування фізичних осіб через призму його транс-
формації від традиційної моделі до моделі фінансового
супермаркету.

Виклад основного матеріалу дослідження. Практика дово-
дить, що існує ряд кардинальних змін, які вплинули на розвиток
банківського обслуговування фізичних осіб і виокремлює два ос-
новних його види — традиційне та універсальне. Отже, на нашу
думку, порівняльну характеристику сучасного традиційного бан-
ку із універсальним банком можна представити в такій таблиці
(табл. 1).

Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО БАНКУ

ІЗ УНІВЕРСАЛЬНИМ БАНКОМ

Критерії
оцінки Традиційний банк Універсальний банк

Клієнт — фі-
зична особа

Індивідуальний підхід Змішаний підхід (як індивідуаль-
ний так і масовий): mass banking,
famili banking, рrivat banking, VIP
banking

Продукти Продукти в більшості
не пакетовані відпові-
дно до різних категорій
клієнтів, проте мають
стандартизовані ознаки

Пакетування стандартизованих
продуктів для mass banking, privat
banking, famili banking, індивідуа-
льні та ексклюзивні пропозиції для
privat banking, VIP banking
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Закінчення табл. 1

Критерії
оцінки Традиційний банк Універсальний банк

Інформація Масовий характер,
як потрібної, так і
зайвої інформації

Mass banking, famili banking, privat
banking — інформація конкрети-
зована та подана через інноваційні
технології мереж комунікацій і
дистанційного банкінгу, VIP ban-
king — аналогічні інформаційні
послуги із додатковими індивідуа-
льними консультаціями

Контакт із спів-
робітникам

Обмежений робочим
часом

Mass banking, privat banking, famili
banking — обмежений робочим
часом, VIP banking — не обмеже-
ний робочим часом

Вартість Стандартні умови, в
деяких випадках для
privat banking — ін-
дивідуальний підхід

Mass banking — стандартні умови,
privat banking, famili banking —
стандарті умови із індивідуальним
підходом, VIP banking — суто ін-
дивідуальний підхід

Розташування Обслуговування клі-
єнта залежить від
місця розташування
банку

Повна незалежність обслугову-
вання клієнта від місця розташу-
вання банку

Для подальшого розгляду особливостей моделі універсально-
го банку наведемо тпкі аргументи. На думку фахівців юридичної
справи, «банківську діяльність слід розглядати як систематичну
підприємницьку діяльність, здійснення якої передбачає вчинення
банківських правочинів та операцій» [1, с. 14]. Причому, підпри-
ємницька діяльність поділяється на ліцензовану, тобто та, що за-
декларована відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяль-
ність», а саме, «надання фінансових послуг фізичним та юри-
дичним особам шляхом залучення грошових коштів та їх розмі-
щення, а також здійснення розрахункових операцій, операцій з
цінними паперами і валютними цінностями, та інших банківсь-
ких операцій з метою отримання прибутку» [6], та не ліцензовану
(надання фінансових та інших послуг фізичним та юридичним
особам, що не передбачає проведення банківських операцій). Що
в певному розумінні й розділяє — суто банківську діяльність та
фінансову діяльність, до складу якої належить перша. В остан-
ньому випадку відбувається фінансова, технологічна та організа-
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ційна інтеграція, що призводить до нарощування інноваційного
потенціалу в обслуговуванні фізичних осіб. Отже юридичний
підхід, а також сучасна практика доводять те, що крім наведеного
підходу у табл. 1, обслуговування фізичних осіб за системою уні-
версального банку можна представити у наступній послідовності:
1) суто банківські послуги, продукти, операції, які відповідають
ліцензійній банківській діяльності, а також інші фінансові послу-
ги, що її супроводжують та/або доповнюють; 2). сучасні техноло-
гії в обслуговуванні клієнтів (індивідуальний, сімейний, масовий
банкінг із використанням дистанційного банківського обслугову-
вання (ДБО)). В першому ракурсі — банк, як єдиний управлінсь-
кий центр, має виконувати функції щодо обрання стратегії, роз-
роблення механізмів планування, методології, навчання, а також
аналітики та контролю в роздрібній галузі банківського обслуго-
вування. На думку О.О. Гончарука «розвиток сучасного роздріб-
ного банківського сервісу відбувається в якості горизонтальної і
вертикальної універсалізації. У першому випадку — в роздріб-
ному бізнесі банки надають традиційні для них депозитно-
кредитні та розрахунково-платіжні послуги роздрібним клієнтам.
У другому випадку — роздрібній клієнтурі надаються нетради-
ційні для банку фінансові послуги: страхування, пенсійні нако-
пичення, роздрібний інвестиційний банкінг і т. ін.» [4, c. 29]. Як
продовження цієї думки наведемо до прикладу відому модель
універсального банку, що розроблена Х.-У. Дерігом, і охоплює
традиційний банківський бізнес, інвестиційний банкінг, роздріб-
ний бізнес, страховий бізнес, трастовий бізнес, як логічне продо-
вження стратегії фокусування М. Портера. М. Портер робить ак-
цент на стратегію за нішами, Х.-У. Деріг показує, що основою
для фокусування є сильні сторони банку, проте обидві стратегії
використовують принцип концентрації на ключових перевагах.
На думку Х.-У. Деріга, роздрібний бізнес — є одним із так зва-
них основ фокусування, заснований на універсальних фінансових
послугах і приватних клієнтах. Науковці Бочкарєв С.В., Почи-
ковська Є.А., що досліджують дану проблематику, доводять, що
стратегія універсалізації всередині окремо взятого сектору фінан-
сово-кредитної галузі, в нашому випаду — роздрібної — це гори-
зонтальна, а вертикальна — це стратегія універсалізації, яка ха-
рактеризується консолідацією інших галузей. Зауважимо, що
вони також окремо класифікуються відповідно до характеру
зв’язків між сферами фінансово-кредитної діяльності та між не
фінансовими галузями, на відповідно — гомогенний (однорід-
ний), або внутрішній, і гетерогенній (різнорідний), або зовнішній
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[3]. І таким чином, стратегія універсального банку вже представ-
лена як комбінована стратегія універсалізації, що заснована на
єдності горизонтальної та вертикальної стратегій. У силу того,
що зазначеними авторами, запропоновано визначати характер
зв’язку між фінансовими сферами як зовнішній, гетерогенний
(різнорідний), а характер зв’язку всередині окремих сфер кредит-
но-фінансової діяльності — як внутрішній, гомогенний (однорід-
ний), тому ми виділяємо два види диверсифікації, консолідації та
інтеграції: внутрішню гомогенну і зовнішню гетерогенну. Крім
того, пропонуємо виділити в рамках стратегії універсалізації два
види: горизонтальну і вертикальну. Горизонтальна передбачає
стратегію універсалізації, спрямовану на консолідацію однорід-
них сфер, вертикальна — навпаки, відповідно, різних сфер. Та-
ким чином, побудова так званої стратегії сфокусованої універса-
лізації обов’язково повинна ґрунтуватися спочатку на гомогенній
диверсифікації, завдяки внутрішньому сегментуванню, тобто по-
ділу як на сегменти, так і на під сегменти всього сектору. Щодо
гетерогенної, то у О.В Канаєва є думка, що складніші зовнішні
(гетерогенні) процеси універсалізації «відбуваються в межах ба-
нківсько-страхової (bancassurance) і страхової банківської
(assurfinance) моделей фінансових конгломератів, що поєднують
банки та страхові компанії» [8, c.28]. Всупереч цьому тверджен-
ню, де таке поєднання має форму організації, як фінансовий кон-
гломерат такі автори, як Бочкарєв С.В., Почиковська Є.А., ґрун-
туючись на своїй класифікації форм диверсифікації, консолідації
та інтеграції, вважають, що ці зв’язки не є конгломератні [3]. Та-
ким чином, такі угрупування мають лише форму звичайного уні-
версального банку. Отже, в першому випадку — («bancassu-
rance») організація має наступний вигляд: фінансовий конгломе-
рат очолюється банком, який шляхом перехресних продаж про-
дає страхові продукти через власні відділення. В другому випад-
ку — («assurfinance») організація очолюється страховою компа-
нією, що реалізує банківські продукти. Причому, українська
практика доводить існування в фінансовій системі України лише
першої моделі універсалізації [9, c. 8]. Крім цього, вид універса-
льної банківської групи, яка охоплює банківський, інвестиційний
і страховий («allfinanz»), є найвищим (поки що) розвинутим ти-
пом такого сумісного бізнесу і відповідає за формою організації
великому фінансовому конгломерату. В цьому ракурсі, доціль-
ною виступає концепція комплексного фінансового обслуговуван-
ня населення (домогосподарств), запропонована Сухушеною Г.В.,
що полягає в універсалізації та диверсифікації діяльності банків,
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організаційній і технологічній інтеграції фінансових інститутів,
пакетному варіанту пропозиції фінансових продуктів [11]. Така
позиція можлива лише при цільовій взаємодії сумісних програм
просування продуктів і послуг. У цьому випадку банки стають
лише фінансово-інформаційно-комунікаційними центрами, які
накопичують не тільки капітал, але й інформаційні ресурси, за-
безпечуючи просування сумісних спеціалізованих програм для
кожного партнера через різноманітний маркетинговий інструме-
нтарій сумісного брендінгу (ко-брендінгу). У цьому ракурсі до-
речною є думка дослідника Н.Е. Дєєвої, яка розглядає фінансо-
вий супермаркет як «найвищий ступінь інтеграції політики і
бізнес-операцій, який характеризується можливістю спільного
використання баз даних про клієнтів, надання універсальних фі-
нансових послуг і цілковито інтегрованих продуктів» [5, c. 7]. У
будь-якому випадку, фінансові організації, і банк, і страхова ком-
панія, тощо є лише посередниками в доведенні певного товару до
споживача з метою задоволення його певних потреб і отримання
з цієї операції певного прибутку. Як продовження цього, є думка
науковця В.В. Зражевського про те, що в зарубіжній банківські
практиці відбувається наступна тенденція, а саме «….в найближ-
чі три-п’ять років намітиться ще більша концентрація банківсь-
кого бізнесу навколо найбільших банківських структур, в якості
яких частіше будуть виступати не окремі банки, а банківські гру-
пи, пов’язані участю в капіталі і єдиними брендом, корпоратив-
ними, менеджерськими і IT-технологіями спеціалізованих банків
і фінансових компаній» [7, с. 23]. Метою такого злиття, в першу
чергу, стало підвищення рівня капіталізації фінансових установ,
у другу — розподілення ризику, в третю — розширення продук-
тової лінійки, та в четверту — зниження витрат на рекламу та
маркетинг завдяки просуванню сумісного брендінгу. Таким чи-
ном, продуктовий ряд фінансового супермаркету під егідою ко-
брендінгових проектів, що може обслуговувати фізичних осіб ви-
глядає наступним чином: а) суто основні банківські продукти,
послуги, операції: розрахунково-касове обслуговування без від-
криття рахунку, за допомогою поточного рахунку та або картко-
вого рахунку, в тому числі грошові перекази, а також обмінні ва-
лютні операцій і сейфінг (збереження цінностей); програми
кредитування; депозитні програми; б) суто основні послуги стра-
хування, що супроводжують основні банківські продукти: авто-
страхування; страхування життя; страхування нерухомості, стра-
хування відповідальності перед третіми особами, тощо; в) інвес-
тиційні послуги: індивідуальне довірче управління, управління
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пенсійними накопиченнями, тощо; г) консультаційні послуги:
юридичні, податкові тощо. Аналіз різноманітних трактувань ка-
тегорії «фінансовий супермаркет» показав, що існує спільна дум-
ка стосовно основних характеристик такої організації банківсько-
го обслуговування: 1) комплексне обслуговування, що забезпе-
чує, задоволення потреб фізичних осіб; 2) пакетування продуктів
(послуг); 3) комплексні продукти (послуги) містять як банківські,
так і фінансові продукти (послуги); 4) широкий асортимент, ста-
ндартизація та масовий характер реалізації; 5) інформатизація
банківського обслуговування. Проте, практика доводить, що су-
часні комплексні банківські продукти та послуги на основі меха-
нізму пакетування, які вже містять різноманітні платежі населен-
ня, становлять так званий рівень «платіжного сервісу» з дистан-
ційними ознаками, що передбачає здійснення переказів грошових
коштів за допомогою віддаленого доступу до систем банківсько-
го обслуговування, що говорить про другий ракурс сучасної уні-
версалізації, завдяки якій банк стає певним технологічним
центром. З іншого боку, існує не визначеність у трактуванні ком-
плексних і структурованих банківських послуг і продуктів. Для
прикладу, Н.М. Пантелєєва визначає платіжний інструмент —
пластикову картку, з депозитними та кредитними можливостями,
як структурований продукт [10]. На нашу думку, таке визначення
є не вірним, так як це продукти однієї галузі — банківської, це
просто комплексні, які побудовані на системі взаємного допов-
нення, а гібридні чи структуровані (різні структури) стосується
скоріше поєднання ліцензованої та не ліцензованої (партнерсь-
кої) банківської діяльності. До структурованого продукту (послу-
ги) можна віднести так званий інвестиційний депозит, що набув
свого поширення у країнах із розвинутою економікою, так званий
«інвестиційний депозит», який надає можливість отримання до-
ходу у вигляді річних відсотків за депозитним рахунком і дохо-
дом від інвестицій в інструменти фондового ринку (акції та облі-
гації). Єдине, що об’єднує підхід створення комплексного та
структурованого продукту, є принцип пакетування, який знижує
вартість їх надання. Значимість використання такого комплекс-
ного продукту, як платіжна картка та взагалі системи багатокана-
льного електронного банкінгу (E-банкінгу), виокремлює наступ-
ну особливість використання концепції фінансового супермар-
кету, як найвищого рівня організації, яка полягає в тому, що бан-
ківське обслуговування фізичних осіб набуває характеру інфор-
маційно-фінансового обслуговування, що визначається в інфор-
маційній економіці, як «інноваційна модель надання сервісних
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банківських послуг, заснована на інформаційно-мережевому об-
слуговуванні клієнтів» [2, с. 3]. Тобто, перехідною моделлю від
універсального банку до фінансового супермаркету стає універ-
сальний банківський супермаркет, особливістю побудови якого є
покращений технологічний сервіс (рис. 1).
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Рис. 1. Модель розвитку банківського механізму обслуговування
фізичних осіб (розроблено автором)

Висновки. Отже, сучасні моделі E-банкінгу, та його логічне
продовження — Інтернет-банкінгу, відкривають можливості для
конкурентних переваг банку, результатом цього є розвиток су-
часної платіжної системи, внаслідок того, що продуктова політи-
ка набуває можливостей щодо вдосконалення традиційних про-
дуктів, операцій і послуг, а також впровадження новітніх, суто
фінансових послуг (інвестиційні, страхові, брокерські, трастові
тощо), які можуть супроводжувати банківські продукти, операції
та послуги або існувати як окремі пропозиції. Таким чином, про-
никнення інформаційних технологій за останні 30—40-х років у
галузі світового фінансового бізнесу, і відповідно, за 15 років в
Україні, визначає необхідність впровадження новітніх технологій
супроводження банківського сервісу, яке покращує банківське
обслуговування фізичних осіб. Уже на сьогодні, завдяки таким
технологіям сучасні банківські операції, послуги та продукти на
рівні банківської системи країни пройшли розвиток від найпрос-
тіших до комплексних, і таким чином, таке перетворення надає
нам право стверджувати, що звичайний універсальний банк у пе-
вній мірі досягає розвитку універсального банківського суперма-
ркету, побудованому завдяки впливу інноваційних технологічних
процесів, а в подальшій перспективі повинен досягти рівня пов-
ноцінного фінансового супермаркету — структури, яка виникла
як наслідок глобалізації у сфері фінансово-кредитної діяльності,
та яка об’єднує в одному місці максимальний спектр фінансових
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послуг, операцій і продуктів (банківських, консультаційних,
страхових, інвестиційних) з метою спрощення процедури банків-
ського обслуговування та відповідно — економії часу як клієнта,
так і персоналу установи.
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