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ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В умовах економічного розвитку, тенденції якого регулярно змінюються,
банкам як основним фінансовим посередникам на фінансовому ринку України,
необхідно постійно слідувати змінам кон’юнктури ринку та загальних
ринкових тенденцій серед споживачів банківського продукту. Періодично
враховувати вплив об’єктивних та суб’єктивних чинників, здійснювати їх
оцінку та аналіз. Та лише робота з зовнішнім середовищем, без взаємодії з
клієнтами та безпосередньою розробкою власного продуктового ряду, не
дозволить банку зберегти конкурентні переваги.
Більшість визначень ототожнюють банківський продукт, банківську
послугу і банківську операцію. Проте не підлягає сумніву таке: надання послуг
не протиставляється виробництву банківських продуктів, а є його логічним
продовженням по доведення до кінцевого споживача. Банківський продукт
конкретизується у банківській послузі та пропонується ринку за визначеною
ціною .
Процеси подолання наслідків фінансової кризи, яка суттєво похитнула
економіку, зокрема й вітчизняний банківський сектор, зробили проблему
формування продуктової стратегії банку предметом широких наукових
досліджень і дискусій. Сьогодні поряд зі стрімким розвитком банківського
сектора існує проблема збуту банківських продуктів, їхнього позиціонування та
просування. В умовах фінансової кризи вітчизняні банки втратили значну
кількість клієнтів, що певною мірою обумовлено невиваженою політикою щодо
їхнього залучення, обслуговування та збереження. Виходячи з цього, головним

завданням вітчизняних банків є формування ефективної стратегії просування
банківських продуктів і повернення довіри споживачів на основі зміцнення
їхньої лояльності до банківського сектору .
Структура

та

диверсифікація

портфеля

банківських

продуктів

визначається продуктової політикою банку та визначає якісні характеристики
банківських продуктів, здатних виділити їх серед аналогів конкурентів у
конкретному сегменті ринку в заданий проміжок часу .
Сучасні умови розвитку банківського ринку та запити клієнтів вимагають
розвитку наявних і розробки нових банківських продуктів/послуг. Для розробки
нового продукту/послуги потрібні певні ресурси, знання, організація робіт,
тому можна говорити про певну технологію, яка формалізує діяльності банку, а
її застосування має велике значення і вигоди для банку. У цих обставинах, крім
традиційних банківських послуг, що входять до складу банківського продукту,
сьогодні в номенклатурі послуг більшості банків повинні бути присутні окремі
клієнто-орієнтовані послуги, які надаються банком в рамках спеціалізованого
портфеля і дозволяють збалансувати витрати клієнта на весь комплекс послуг.
Таким чином, в умовах конкуренції найкращі результати буде мати той
банк, який точніше врахує всі чинники взаємодії з клієнтом, і в першу чергу
розмаїтість потреб клієнта.
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