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Під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника – 

фізичної особи банк в межах установленого діапазону ураховує також інші події 

та обставини, що можуть спричинити припинення виконання боржником своїх 

зобов'язань. 

На наш погляд, такий підхід до оцінки кредитного ризику дозволить 

скоротити питому вагу непрацюючих кредитів та, відповідно, матиме позитивний 

вплив на банківську систему в цілому.  
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ ТА НОВИХ 

КАНАЛІВ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

Світова теорія і практика державного управління переконливо вказують на 

те, що найважливішою умовою розбудови сучасної конкурентоспроможної 

національної економіки є формування ефективної банківської системи як рушійної 

сили економічного розвитку та ринкових перетворень. Особливої актуальності 

зазначена проблема набула за останні роки, які відмітились фінансовими 

потрясіннями, глибокими змінами у банківській справі, численними 

нововведеннями в організації, формах обслуговування і методах управління 

банком. 

Розв'язання проблем оптимізації функціонування ринку банківських послуг 

в Україні є одним із ключових напрямів у загальній системі заходів щодо 

ефективного реформування усіх економічних відносин на ринкових засадах і 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку нашої країни на тлі 

глобалізації господарських процесів, загострення конкуренції на різних видах 

міжнародних ринків, включаючи і фінансові, та інтеграції вітчизняної економіки у 

світове господарство. 

Дослідженню питання розвитку банківських інновацій присвячені роботи 

таких науковців як: Ю. Киселевіч, С. Єгоричева, В. Ткачук, Я. Кривич, І. 

Балобанов, В. Викулов, О. Меренкова, , Н. Чиж, О. Мошенець, Д. Завадська. 

Інноваційну діяльність банків, як результат ринкової конкуренції та питання 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
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важливості розвитку інноваційних процесів в Україні досліджували О. Сербина та 

В. Пономар.  

Щоб бути конкурентоспроможними, банки не тільки проводять масштабні 

рекламні кампанії і розширюють продуктові лінійки, але і впроваджують нові ідеї 

в банківську сферу, в тому числі й досить нетривіальні, серед яких банкомати для 

неписьменних, безкоштовні екскурсії, кредити для моряків, акції для збільшення 

кількості розрахунків в торгово-сервісній мережі . Так, за кордоном багато банків 

давно і успішно впроваджують сервіс синтезу і розпізнавання мови. Так, якщо 

клієнт зателефонує в банк, то з ним буде говорити розумний робот, здатний 

оцінити, що ви сказали, і надати відповідь [2]. В Україні подібний сервіс в Альфа-

Банку, де завдяки такому нововведенню поряд з уже наявною автоматизацією 

інформування клієнтів банк став обробляти більше 60 % викликів в режимі 

самообслуговування. 

Експерти компанії NCR дійшли висновку, що близько половини населення 

не може вибратися з убогості, тому що не має можливості скористатися 

банківськими послугами – в силу своєї неписьменності або малоосвіченості. Саме 

тому були винайдені нові банкомати, які використовують біометричні дані 

людини. Такі банкомати «для неписьменних» вперше з'явилися в Мумбаї, а 

пізніше поширилися і в інших регіонах [4]. 

Надзвичайно динамічно і швидко у світі розвивається мобільний банкінг не 

відстаючи від розвитку операційних систем та програмного забезпечення 

мобільних телефонів. Найбільші банки світу активно використовують мобільний 

банкінг як для розвитку безготівкових платежів, так і для залучення клієнтів. 

Так, французький банк Credit-Agricole розробив і запустив цілий магазин 

фінансових додатків, де сьогодні можна завантажити 18 додатків, серед яких 

соціальні відео-ігри, додаток для відображення інформації за рахунком і сервіс для 

слабозорих клієнтів. Завдяки відкритому API клієнти та розробники можуть 

створювати додатки спільно [1]. 

Третій за величиною польський банк mBank спільно з компанією Efigence 

створили інтернет-банк, інтегрований з Facebook. Платформа включає сервіс з 

управління особистими фінансами (від Meniga) і додаток для обміну знижками з 

друзями в соціальній мережі. Крім того, клієнти можуть скористатися віртуальним 

відео-офісом для віддаленого отримання всіх банківських послуг[1]. Надання 

консультації в режимі відео також тестувалась УкрСиббанком, клієнти, яким 

потрібна була допомога технічного характеру по інтернет банкінгу, потрібно було 

перейти за посиланням, що отримала на електронну адресу. При цьому дана 

технологія не увінчалась успіхом, у більшості потенційних користувачів це 

викликало відчуття дискомфорту і вони вибирали інший варіант. Наразі більшість 

банків України відправляють смс повідомлення на Viber, мають свою групу у 
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Facebook, там розміщують актуальні новини та відповідають на коментарі 

клієнтів. 

Щодо сервісу з управління особистими фінансами, то її розробником є 

шведська компанія Meniga. На даний момент сервіс надається європейськими 

роздрібними банками у Швеції, Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Ісландії, 

ПАР, а також в Україні. 

З унікальних можливостей: користувачі сервісу можуть звертатися в 

соціальні мережі або спільноти за порадою, чи варто витрачати гроші на покупку 

тієї чи іншої речі, також в там є можливість у вигляді діаграм переглядати витрати 

і вести так званий щоденник витрат. В інтернет банкінгу Укрсиббанку є 

можливість ставити обмеження, наприклад при покупках в певних магазинах і 

якщо клієнт все ж таки робить операцію, які сам і обмежив, йому на мобільний 

надходить смс з інформацією, що ліміт вичерпано, але при цьому операцію банк 

дозволяє. В інтернет банкінгу ПриватБанку можна купити квіти, одяг чи їжу. 

Досить інноваційним в Україні є інтернет-банк Monobank він не має 

відділень, за рахунок чого вартість послуг менша, при цьому немає великого 

асортименту продуктів, як у звичайних банках. Всі послуги проводяться за 

допомогою мобільних додатків. Клієнтами можуть стати власники пристроїв 

Apple на iOS 10 і Android версії 4.4 і новіших. Відповіді на запитання користувачів 

надаються у месенджерах (Viber, Facebook, Telegram). Однією з особливостей 

банка є кешбек. Клієнт щомісяця обирає 2 категорії, від покупок з яких матиме 

кешбек, від 2 до 20 % [3]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що банки 

намагаються заповнити практично всі ніші ринку банківських послуг та залучити 

максимальну кількість клієнтів впроваджуючи інновації, які спрямовані на 

задоволення потреб клієнта, забезпечення чи збереження комфорту клієнта 

(інтернет та мобільний банкінг, електронний гаманець), забезпечення зручності 

отримання банківських послуг. Також варто відмітити поступове тяжіння до 

віртуалізації банківського бізнесу. 
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