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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗДРІБНОГО БАНКІВНИЦТВА
Статья посвящена исследованию сущности розничной банковской
деятельности, ее отличительных особенностей, определению со-
става ее объектов и субъектов, перечня банковских операций и ус-
луг, охватываемых этим понятием, обоснованию возможности за-
мены в отечественной литературе англоязычного названия «рознич-
ный банкинг» украиноязычным «розничное банкивныцтво».

The article is devoted investigation of essence of retail banking, it’s
distinctive features, determination of composition it’s objects and
subjects, list of bank operations and services, being engulfed this
concept, ground of possibility of replacement in domestic literature of the
English-language name «retail banking» by an Ukrainian-language
«retail bankivnyctvo».
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Важливість побудови ефективних механізмів роботи банків із
роздрібними клієнтами зумовлена зростаючим значенням ринку
банківських послуг для фізичних осіб у розвитку економіки
України. Роздрібна банківська діяльність відіграє також важливу
роль у самому банківському бізнесі, забезпечуючи банкам все
зростаючу частину ресурсів, активів та прибутків. Як свідчить
світовий досвід, ці тенденції в розвитку діяльності українських
банків не є віднауковими, а мають довготривалу перспективу, що
визначає високу актуальність дослідження цієї сфери банківської
діяльності.

Активізація дослідження банківської діяльності у сфері обслу-
говування роздрібних клієнтів в економічній літературі припадає
на 70—80-і роки минулого століття, коли в діяльності банків роз-
винутих країн намітився явний крок у бік обслуговування роздріб-
них клієнтів. Банки пострадянських країн показали такий поворот у
своїй діяльності лише після 2000 р., що значно затримало наукове
осмислення в цих країнах роздрібної банківської діяльності.

Не дивлячись на те, що у вітчизняній та російській літературі
значна увага приділяється проблемам розвитку банківської сис-
теми в цілому, в тому числі особливостям взаємовідносин банків
з населенням, комплексне дослідження роздрібної банківської ді-
яльності, як самостійного економічного явища, поки що залиша-
ється поза увагою науковців, особливо її теоретичних та методо-
логічних аспектів. Ця обставина, а також висока практична
актуальність роздрібної банківської діяльності в сучасній Україні
зумовили вибір теми нашого дослідження, результати якого відо-
бражені в даній статті.

Роздрібна банківська діяльність, як відносно новий об’єкт нау-
кового осмислення, потребує перш за все розробки науково до-
стовірної позиції на понятійному рівні. У першу чергу це стосу-
ється поняття банківської діяльності взагалі та роздрібної бан-
ківської діяльності зокрема. В цьому відношенні слід зазначити,
що в Законі України «Про банки і банківську діяльність» дається
визначення всієї банківської діяльності як «залучення у вклади
грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення за-
значених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб» [1, с. 2].

Таке визначення, на нашу думку, є надто звуженим, тому що
воно включає лише базові операції, які є формою реалізації ви-
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значальних функцій банків. Але ж банківська діяльність охоплює
також виконання багатьох інших операцій та надання різноманіт-
них послуг, які взагалі не потребують залучення додаткових ре-
сурсів. Більше того, в цьому визначенні навіть не згадується роз-
дрібна банківська діяльність чи її альтернатива — оптова діяльність.

Тому не дивно, що в науковій, нормативній та навчальній лі-
тературі ці поняття не знайшли грунтовного висвітлення чи на-
віть однозначного формулювання. Найчастіше вони називаються
як «банківська діяльність/роздрібна банківська діяльність», що є
калькою з російської назви «банковская деятельность/розничная
банковская деятельность», рідше зустрічається назва «банкінг/
роздрібний банкінг», що є калькою з англійської назви «banking/
retail banking», і зовсім рідко — назва «банківництво/роздрібне
банківництво». Такий різнобій у назвах свідчить про явне відста-
вання з запровадженням української мови у таку важливу сферу
як банківська діяльність, з чим постійно стикається переважна
більшість дорослого населення України.

На наш погляд, найповніше відповідає семантиці української
мови слово «банківництво» і якраз воно є українським аналогом
англійського слова «banking». Не дивлячись на це, воно не згаду-
ється в жодному українському економічному словнику, а в тих не
багатьох публікаціях, де це слово використовується, пояснення
його економічного змісту не наводиться. Тому вважаємо за доціль-
не детальніше зупинитися на цій назві.

У розумінні банківської діяльності слово «банківництво» впер-
ше було використано перекладачами американського підручника
«Аналітична економія: причини, проблеми і політика», виданого
у Львові у 1997 році. Проте, вони не висловили свого розуміння
цього слова і тільки з контексту підручника можна зрозуміти, що
цим словом позначена банківська діяльність. Після цього термін
«банківництво» почав використовуватися і в науковій літературі
[2; 3, с. 78—85]. Проте і в нових виданнях не дається пояснення,
що слід розуміти під банківництвом.

Проте, виходячи з контексту тих публікацій, у яких викорис-
товується слово «банківництво», можна стверджувати, що автори
їх розуміють під цим словом всю банківську діяльність у тому
сенсі, який виражається словом «banking» в англомовній літера-
турі. Тому, на нашу думку, існують достатні підстави для широ-
кого застосування слова «банківництво» в українській літературі
та в банківській практиці.
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Ще більшою невизначеністю страждає застосування поняття
«роздрібне банківництво». На нашу думку, можна виділити три
види трактування цього поняття, які зустрічаються в літературі.

За першого трактування роздрібне банківництво визначається
як «робота банків з індивідуальними клієнтами; банківські по-
слуги для фізичних осіб; робота банків з населенням» [4, с. 505].
Проте, на нашу думку, зведення роздрібного банківництва лише
до банківського обслуговування фізичних осіб надто звужує йо-
го, не має в собі посилання на основний критерій, за яким банків-
ську діяльність можна віднести до роздрібної.

За другого трактування коло клієнтів, що користуються роз-
дрібним банківництвом, помітно розширюється. Одні автори за-
мість фізичних осіб це коло зводять до «широкої клієнтури» [5, с.
734]. Проте в даному джерелі не сказано, що саме розуміється під
«широкою клієнтурою». На нашу думку, автор цього трактування
під «широкою клієнтурою» розуміє як окремих фізичних осіб,
так і невеликих підприємців, суб’єктів малого бізнесу.

В іншому джерелі коло клієнтури роздрібного банківництва
конкретизується як приватні клієнти, в тому числі малі та середні
підприємці. Під малими і середніми підприємствами автор розу-
міє такі, на яких зайнято, як правило, менше 500 чоловік [6, с.
377, 380]. Подібного трактування дотримуються і деякі вітчизня-
ні фахівці. Зокрема, І. О та Я. О. Спицини під роздрібним ринком
у банківській діяльності розуміють «ринок окремих осіб (індиві-
дуалів), а також представників малого бізнесу» [7, с. 135]. У свою
чергу, оптовий ринок вони трактують як ринок організацій [7,
с. 154]. Роздрібний бізнес банків розмежовує на операції з обслу-
говування фізичних осіб, дрібних підприємців, малих і середніх
підприємств також І. Б. Івасів [8, с. 101].

За третього трактування роздрібне банківництво ототожню-
ється з роздрібними операціями банків, тобто з операціями на не-
великі суми [9, с. 435]. У цьому підході сутність роздрібного бан-
ківництва пов’язується не з видом клієнтів банків, а з обсягами
банківських операцій у їх традиційному розумінні. За такого трак-
тування суб’єктами роздрібного банківництва можуть бути і
юридичні особи, підприємства, фірми, якщо вони одержують бан-
ківські послуги на невеликі суми — вкладення та зняття коштів,
чекові платежі, надання кредитів, але не можуть бути ними певні
фізичні особи. Адже на сьогоднішній день все частіше банки об-
слуговують заможних індивідуальних клієнтів, які володіють
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значними приватними коштами. У цьому випадку така банківська
діяльність включає не тільки оперування невеликими сумами, а і
досить значними. Ці обставини за третього трактування розми-
вають економічні межі поняття роздрібного банківництва і
ускладнюють використання його як самостійного явища в бан-
ківській практиці.

Виходячи з викладеного вище, вважаємо за найбільш науково
виваженим визначення роздрібного банківництва як обслугову-
вання банками індивідуальних клієнтів — фізичних осіб, приват-
них підприємців та підприємств малого бізнесу з наданням їм
усіх потрібних послуг та організоване на власний ризик з метою
отримання прибутку.

На наш погляд, при дослідженні сутності роздрібної банківсь-
кої діяльності необхідно виходити з таких основних положень:
по-перше, роздрібне банківництво виступає однією з форм бан-
ківської діяльності, а тому його визначення має включати всі ха-
рактеристики, які властиві не тільки банківській діяльності взага-
лі, а й роздрібній діяльності і відрізняють її від оптової; по-друге,
у визначенні роздрібної банківської діяльності повинні чітко ві-
дображатися склад і структура операцій та послуг у даній сфері;
по-третє, пізнання сутності роздрібного банківництва потребує
розкриття його цільової спрямованості на обслуговування голов-
ним чином фізичних осіб.

Клієнтами банків при роздрібному банківництві є окремі фі-
зичні особи, групи осіб, окремі домогосподарства, які функціо-
нують у даній країні, тобто ними можуть бути не тільки резиден-
ти, але й не резиденти, а також невеликі фірми, організації,
суб’єкти малого бізнесу.

Варто зазначити, що до суб’єктів малого підприємництва від-
носяться згідно українського законодавства такі юридичні особи-
суб’єкти підприємницької діяльності (незалежно від форми влас-
ності), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звіт-
ний рік не перевищує 50 осіб, і обсяг валового доходу від реалі-
зації продукції (робіт, послуг) не перевищує 70 млн грн за
звітний рік [10, гл. 7, ст. 63], тобто малі підприємства, а також фі-
зичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як
суб’єкти підприємницької діяльності [11, ст. 1].

До суб’єктів роздрібного банківництва ми не відносимо серед-
ні підприємства, оскільки чисельність працюючих на таких під-
приємствах знаходиться в межах від 50 до 250 осіб, тобто це до-
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сить значна кількість, і в такому разі ускладнюється обслугову-
вання таких клієнтів і зникає межа між роздрібним та оптовим
банківництвом.

На сучасному етапі розвитку банківництва в Україні основним
напрямком роздрібного банківського бізнесу є обслуговування
фізичних осіб. Саме фізичні особи сьогодні займають провідні
позиції в загальній чисельності клієнтів банків, в обсязі банківсь-
ких депозитів, в обсязі наданих банками кредитів. Так, станом на
кінець 2008 р. депозити домашніх господарств у банках України
становили 217,9 млрд грн або 60,6 % загального обсягу депози-
тів, тобто значно більше від депозитів усіх юридичних осіб. У за-
гальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України
на цю ж дату, частка кредитів домогосподарствам становила 38,2 %
[12, с. 89, 110]. Якщо врахувати, що обсяги окремих операцій по
депозитах і кредитах з домогосподарствами є значно меншими,
ніж з юридичними особами, то стає очевидним, що й кількість
банківських клієнтів-фізичних осіб значно перевищує кількість
клієнтів-юридичних осіб. Ця перевага ще посилюється в секторі
роздрібного банківництва, оскільки в Україні малий бізнес роз-
винутий слабо і не становить відчутної конкуренції для домогос-
подарств на ринку роздрібного банківництва.

Завдяки такій структурі роздрібного банківництва основні йо-
го специфічні риси визначаються особливостями обслуговування
особистих потреб саме клієнтів-фізичних осіб, і саме ці специ-
фічні риси відрізняють роздрібну діяльність банку від оптової ді-
яльності, пов’язаної з обслуговуванням середніх та великих юри-
дичних осіб-підприємств, організацій, фірм, їх об’єднань, і спри-
чинюють потребу досліджувати її як окрему сферу банківської
діяльності.

До таких специфічних рис сучасного роздрібного банківницт-
ва в Україні можна віднести наступні.

По-перше, фізичні особи — це особлива група клієнтів, з ін-
дивідуальними потребами та інтересами, які необхідно конкретно
враховувати при їх обслуговуванні. По-друге, роздрібне обслуго-
вування є засобом задоволення споживчих потреб населення, а
тому його розвиток підвищує платоспроможний попит, приско-
рює реалізацію товарних запасів і послуг, сприяє прискоренню
економічного зростання. По-третє, всі види роздрібної банківсь-
кої діяльності мають соціальний характер, оскільки вони сприя-
ють підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню прин-
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ципів соціальної справедливості. По-четверте, роздрібне банків-
ництво в Україні є головним механізмом капіталізації заоща-
джень населення і їх трансформації в інвестиції.

У перспективі прискорений розвиток малого бізнесу може
спричинити уточнення цих та появу нових визначальних рис роз-
дрібного банківництва.

З викладеного вище випливає дещо специфічне виявлення в
роздрібному банківництві його суб’єктів та об’єктів. Суб’єктами
роздрібних відносин є, з одного боку, фізичні особи (окремі гро-
мадяни, групи людей, сім’ї, домогосподарства, приватні підпри-
ємці), підприємства малого бізнесу, а з іншого — банки. Між бан-
ком та роздрібним клієнтом може існувати й посередник (напри-
клад, страхова компанія та ін.), проте при цьому зміст цих відно-
син не змінюється.

Не дослідженим у вітчизняній літературі залишається питання
про об’єкт роздрібного банківництва. Якщо виходити з нашого
трактування сутності роздрібного банківництва, то при визна-
ченні його об’єкта необхідно враховувати не тільки споживчі
(поточні) потреби населення і суб’єктів малого бізнесу, а й капі-
тальні потреби в забезпеченні життєдіяльності і бізнесу, капіталі-
зації коштів. Тому, на наш погляд, у якості об’єкта роздрібного
банківництва потрібно розуміти потреби домогосподарств, малих
підприємств у підтриманні своєї життєдіяльності та бізнесу, які
забезпечуються широким асортиментом банківських послуг: ка-
сових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних,
консультаційних та багатьох інших.

Зважаючи на значну роль роздрібного банківництва — еконо-
мічну, соціальну і навіть політичну — вважаємо доцільним зупи-
нитися на чинниках, які впливають на розвиток роздрібного бан-
ківництва.

Розвиток роздрібного банківництва визначається сукупністю
мікро- та макроекономічних чинників. Серед мікрочинників вар-
то виділити такі: якісний менеджмент та висока надійність бан-
ків, який забезпечує довіру клієнтів, перш за все вкладників, та
сприяє зростанню ресурсної бази банків; висока якість послуг —
відсутність черг, приємний і кваліфікований персонал, зручне
розміщення мережі банків, що сприяє розширенню клієнтської
бази банків, зміцненню позицій банків на грошовому ринку; якіс-
ний маркетинг — постійне вивчення потреб клієнтів та надання
послуг, які повністю задовольняють їх потреби, що сприяє під-
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вищенню ефективності банківської діяльності, зміцненню їх фі-
нансової стабільності.

Розвиток роздрібного банківництва залежить і від багатьох
макроекономічних чинників. Найважливішим серед них є рівень
та динаміка доходів населення: чим вони вищі, тим сприятливіші
умови в країні для формування депозитних ресурсів та надання і
повернення банківських кредитів. А чинник доходів у свою чергу
визначається такими макрочинниками, як рівень розвитку еконо-
міки, проведення структурних реформ, розвиток малого бізнесу,
соціальна політика держави.

На діяльність банків на роздрібному ринку впливають і такі
макроекономічні чинники, як поява нових учасників ринку, поява
нових клієнтів, скорочення безробіття, технологічний прогрес у
банківництві, глобалізація фінансових ринків, законодавчі зміни.
Особливе значення в цьому відношенні має подальше вдоскона-
лення банківського законодавства, зокрема в напрямку зміцнення
взаємної довіри і відповідальності між банками та їх клієнтами.

Щоб не втратити суспільної довіри, банки повинні бути мак-
симально відкритими, жорстко контролюватися з боку органів
банківського нагляду та спрямовувати діяльність на зміцнення
своєї стійкості та надійності. В цьому відношенні потребує подаль-
шого вдосконалення система державного гарантування банків-
ських вкладів населення з одночасним посиленням взаємної від-
повідальності банків і їх клієнтів за взяті на себе зобов’язання.
Роздрібне банківництво може успішно розвиватись лише за умо-
ви законодавчого збалансування інтересів усіх його суб’єктів —
вкладників, позичальників і банків. Інтереси банків повинні бути
захищеними не гірше, ніж інтереси позичальників, інакше не бу-
дуть захищеними й інтереси вкладників.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ
БАНКАМИ УКРАЇНИ НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ
В статье анализируется роль кредитных операций банков Украины в
процесе улучшения инвестиционного климата. Также рассматрива-
ются основные мероприятия НБУ по регулированию кредитной дея-
тельности банков.

In the article the role of credit operations of banks of Ukraine in the process
improvements of an investment climate is analyzed. Also the basic actions
NBU for regulation of credit activity of banks are considered.

У статті аналізується роль кредитних операцій банків України у про-
цесі покращення інвестиційного клімату. Також розглядаються основні
заходи НБУ щодо регулювання кредитної діяльності банків.
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