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ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

У статті розглянуто проблеми впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів у банківській сфері. Здійснено аналіз інноваційних 

каналів збуту банківських послуг, зокрема мобільного та цифрового банкінгу, соціальних мереж, фінансового супермаркету. Надано визначення 
перелічених каналів збуту, а також досліджено світову та вітчизняну практику їх впровадження. Так, зокрема, наведено перелік банків, які 

надають найкращі можливості для використання мобільного банкінгу. Крім того, визначено найбільш популярну соціальну мережу для збуту 

банківських послуг, також на прикладі німецького банк Fidor пояснено як працює дана система. Сутність цифрового банкінгу наведена на 
прикладах, такого зарубіжного банку, як британський Atom та служби цифрового банкінгу Monese. Наведено термін «фінансовий супермаркет», 

та описано, де в світі найбільш поширений, даний інноваційний канал збуту банківських послуг. Хоча в Україні фінансові супермаркети не набули 

такої популярності, проте першими вітчизняними банками, що  відкрили фінансові супермаркети, є Брокбізнесбанк, Кредитпромбанк, 
Укрсиббанк.  

Визначено, що основними перевагами переходу до концепції цифрового банкінгу є широкі можливості проведення операцій по особовим рахункам, 

простота в використанні, оперативність, зручність застосування, масштабність, автоматизація платежів, що в цілому дозволяє банку не лише 

утримати клієнтів, але і значно зменшити витрати. За результатами здійсненого дослідження зроблено висновок, що в Україні існує ряд проблем 

переходу банківського сектору до цифрового формату. Основними проблемами виступають: надлишок мережі відділень банків, значний обсяг 

паперової роботи, висока частка операцій з готівкою, відсутність нормативної бази, недовіра значної частки населення до таких банківських 
послуг та наявність шахрайських схем. 

Ключові слова: інновації, альтернативні канали збуту, мобільний банкінг, соціальні мережі, інтернет-банкінг, фінансовий супермаркет. 

 
Постановка проблеми. В умовах зростання 

фінансової нестабільності, коли вітчизняні бан-

ки зазнають кризи ліквідності, відпливу фінан-

сових ресурсів, а отже, скорочення фінансував-

ня інноваційних та інвестиційних проектів і 

звуження інноваційно-інвестиційної діяльності 

виникає потреба пошуку нових підходів до 

підвищення ефективності своєї діяльності та 

визначення додаткових шляхів отримання 

конкурентних переваг. За таких умов банки 

вимушені опановувати нові підходи до 

підвищення ефективності діяльності банку та 

опрацьовувати додаткові шляхи отримання 

конкурентних переваг. Саме тому активізація 

комплексних досліджень у напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання розвитку банківського бізнесу, впро-

вадження банківських інновацій та їх про-

сування, а також розширення клієнтської бази 

шляхом використання сучасних інноваційних 

технологій у банківській сфері досліджувалися 

багатьма науковцями.  Фундаментальні напра-

цювання серед зарубіжних вчених мають 

Джоббер Д. [1], Осман Л. [2], Котлер Ф. [3]. 

Серед вітчизняних науковців значні напрацю-

вання у заданому напрямку мають Т.А. 

Васильєвої [4], Я.М. Кривич [5], С.В. Лєонова 

[6], О.В. Золотарьова [7], С.Б. Єгоричевої [8] І.О. 

Лютого [9], А.А. Пересади та Майорової Т.В. 

[10].  Разом з тим, незважаючи на значні наукові 

напрацювання у цій сфері, аналіз останніх 

публікацій свідчить про необхідність по) 

дальших досліджень у цьому напрямі з метою 

зростання і впровадження в практику діяльності 

комерційних банків нових і більш ефективних 

каналів збуту банківських послуг,  які б 

враховували особливості сучасного стану 

ринкових перетворень в Україні.  

Мета статті полягає в визначенні 

інноваційних каналів збуту продуктів 

банківських послуг в Україні, суперечностей та 

проблем їх запровадження та розвитку на 

сучасному етапі ринкових перетворень.  

Виклад основного матеріалу. Інноваційні 

канали збуту – це запровадження нових, більш 

продуктивних каналів, що відповідають потре-

бам клієнтів та надають додаткові вигоди бан-

ківським установам з метою отримання конку-

ренттних переваг та підвищення прибутковості 

банку. До таких каналів відносяться: мобільний 

банкінг, соціальні мережі, цифровий банкінг, 

фінансовий супермаркет. 

На думку провідних світових експертів вже 

через декілька років мобільний телефон замі-

нить пластикову картку.  За допомогою NFC-

чіпу вбудованому в телефон відбувається іден-

тифікація клієнта. Така тенденція вже набуває 

популярності на ринках США і Європи. 

Найкращі можливості мобільного банкінгу 

надають Канадський імперський банк торгівлі 

(CIBC), Scotiabank (Канада), банк Garanti в 

Туреччині, американский Bank of America [11]. 

Соціальні мережі є невід’ємним каналом 

маркетингових комунікацій. Найпопулярнішим 

каналом маркетингових комунікацій для брендів 

різного рівня є Facebook. Ця соціальна мережа є 

зручною та має зрозумілі інструменти для 

просування, що й стало поштовхом для 
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створення нового напрямку в маркетингу - Social 

Media Marketing (скорочено SMM). 

SMM – це комплекс заходів у соціальних 

мережах для просування компаній та вирішен-ня 

відповідних бізнес-завдань. Соціальні мережі є 

важливим інструментом у просуванні 

банківських послуг, який на українському ринку 

достатньо популярний, адже промо банку в 

соціальній мережі спрямоване на конкретну 

аудиторію (за демографічним фактором, віком, 

статтю, рівнем доходу і т.д.) 

Німецький банк Fidor прив’язав відсоткову 

ставку по депозитах до кількості лайків його сто-

рінки в Facebook: більше лайків - вище ставка. 

Інший приклад - кенійська банківська група NIC у 

2015 році почала інтегрувати свої фінансові 

системи в сучасні соціальні мережі. Тобто пере-

віряти рахунок, переводити кошти та здійснюва-

ти покупки в мережі можна за до-помогою 

Whatsapp, Facebook, Twitter та Telegram [12]. 

Яскравий приклад цифрового банку – 

британський Atom, що надає послуги виключ-но 

через мобільні додатки та електронні носії. Для 

відкриття рахунку клієнту необхідно за-

вантажити мобільний додаток, зареєструватися в 

ньому, вибрати тип рахунку, сфотографувати в 

додатку свою ідентифікацію особи та вказати 

кілька деталей у особистому профілі [13]. 

Monese – це служба цифрового банкінгу, яка 

дозволяє користувачам відкривати банківський 

рахунок у Великобританії на своєму мобільно-

му телефоні за декілька хвилин незалежно від їх 

громадянства. Monese – це стартап у Велико-

британії, який націлений на іммігрантів, які 

стикаються з величезними перепонами при 

відкритті банківської рахунки у Великобританії 

як іноземця [14].  

Фінансовий супермаркет – модель клієнтто-

орієнтованого бізнесу, яка представляє собою 

єдиний інтегрований канал доступу споживачів 

до фінансових послуг. Міжнародний досвід ха-

рактеризується високоефективними фінансиви-

ми супермаркетами. Найбільш поширені вони у 

Великобританії, Щвейцарії, Бельгії, Франції, 

Італії, тощо. Незважаючи на європейський дос-

від, в Україні фінансові супермаркети не набу-ли 

такої популярності. Перші банки, які відкри-ли 

фінансові супермаркети, є Брокбізнесбанк, 

Кредитпромбанк, Укрсиббанк. 

Найбільш повномасштабну ідею фінансового 

супермаркету впровадив ПАТ КБ «ПриватБанк» в 

травні 2000 року, запровадивши в відділеннях та 

банкоматах послугу «Експрес-страхування».   

Основними перевагами використання Інтер-

нет-банкінгу є широкі можливості проведення 

операцій по своєму особовому рахунку, простота 

в використанні, оперативність, зручність засто-

сування, масштабність, автоматизація платежів. 

Таким чином, перехід до цифрового банкінгу є 

одним із дієвіших та відносно дешевих інстру-

ментів для збільшення прибутковості банку та 

отримання конкурентних переваг на ринку 

банківських послуг, особливо в період кризи. 

Втім, в Україні існує ряд проблем переходу 

банківського сектору України до цифрового 

формату: надлишок мережі відділень банків; 

значний обсяг паперової роботи; висока частка 

операцій з готівкою; відсутність нормативної 

бази; недовіра значної частки населення до таких 

банківських послуг та наявність шахрайських 

схем. 

Високий рівень використання готівки в Укра-

їні характеризується високим рівнем тіньової 

економіки та низьким рівнем платіжної інфра-

структури. Якщо порівняти кількість операцій з 

готівкою в касах банків України, США та ЄЄ, то 

касири українських відділень оброблять у 5-10 

разів більше операцій. Частка операцій зі зняття 

готівки, що виконується вручну в Україні стано-

вить 13%, в країнах Європи даний показник ста-

новить 6 %. Значна частка операцій поповнення 

рахунку проводиться через касу 73%, аналогіч-

ний показник у Польщі становить 49%. 

Значну частину операцій, що виконуються 

касирами можливо  перевести у банкомати та 

платіжні термінали, стимулюючи перехід 

клієнтів, зниженням вартості даних транзакцій. 

Однією з головних переваг банкоматів, є 

цілодобова доступність. 

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі 

в Україні повним обсягом не реалізується рівень 

інноваційного потенціалу. Інновації вис-тупають 

одним із головних факторів зростання 

ефективності банку та конкурентних переваг 

банку на ринку банківських послуг. Вітчизняні 

банки відчуваючи вплив інноваційних  тендер-

цій оперативно реагують на них формуючи та 

впроваджуючи певні удосконалення інформа-

ційних технологій, змінюючи роль філіальної 

мережі, зменшуючи кількість філій та відділень 

банку. Досить актуальним є питання можливос-ті 

своєчасно впроваджувати інноваційні процеси та 

управляти ними, оскільки це є головним 

фактором конкурентоспроможності банку на 

ринку банківських послуг. 

Для побудови інноваційного каналу збуту 

банківської установи необхідно враховувати 

відношення клієнтів до інноваційних каналів 

збуту, що дозволить підвищити ефективність 

управління каналом. 
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Крысько Р.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В статье рассмотрены проблемы внедрения инновационных технологий обслуживания клиентов в банковской сфере. Осуществлен анализ 

инновационных каналов сбыта банковских услуг, в частности мобильного и цифрового банкинга, социальных сетей, финансового супермаркета. 

Дано определение перечисленных каналов сбыта, а также исследовано мировую и отечественную практику их применения. Так, в частности, 
приведен перечень банков, которые предоставляют лучшие возможности для использования мобильного банкинга. Кроме того, определена 

наиболее популярная социальная сеть для сбыта банковских услуг, а также на примере немецкого банк Fidor объяснено как работает данная 
система. Сущность цифрового банкинга приведена на примерах, такого зарубежного банка, как британский Atom и службы цифрового банкинга 

Monese. Приведен термин «финансовый супермаркет», и описано, где в мире наиболее распространен, данный инновационный канал сбыта 

банковских услуг. Хотя в Украине финансовые супермаркеты не получили такой популярности, однако первыми отечественными банками, 
открыли финансовые супермаркеты являются Брокбизнесбанк, Кредитпромбанк, УкрСиббанк. 

Определено, что основными преимуществами перехода к концепции цифрового банкинга имеются широкие возможности проведения операций по 

лицевым счетам, простота в использовании, оперативность, удобство применения, масштабность, автоматизация платежей, в целом 
позволяет банку не только удержать клиентов, но и значительно уменьшить расходы. По результатам проведенного исследования сделан вывод, 

что в Украине существует ряд проблем перехода банковского сектора к цифровому формату. Основными проблемами выступают: избыток сети 

отделений банков, значительный объем бумажной работы, высокая доля операций с наличными, отсутствие нормативной базы, недоверие 
значительной части населения к таким банковских услуг и наличие мошеннических схем. 

Ключевые слова: инновации, альтернативные каналы сбыта, мобильный банкинг, социальные сети, интернет-банкинг, финансовый супермаркет. 

 

Krysko R.O. 

INNOVATIVE CHANNELS OF BANKING SERVICES SALES 

In the article the problems of introduction of innovative technologies of customer service in the banking sphere are considered. The analysis of innovative 
channels of marketing of banking services, in particular mobile and digital banking, social networks, a financial supermarket was carried out. The definition of 

the above-mentioned sales channels is given, and the world and domestic practice of their application is investigated. Thus, in particular, the list of banks that 

provide the best opportunities for using mobile banking is given. In addition, the most popular social network for the marketing of banking services has been 
identified, and the example of the German bank Fidor explains how this system works. The essence of digital banking is exemplified by such a foreign bank as 

the British Atom and the digital banking service Monese. The term "financial supermarket" is given, and it is described, where in the world is most widespread, 

this innovative channel of marketing of banking services. Although in Ukraine, financial supermarkets have not received such popularity, but the first domestic 
banks, opened financial supermarkets are Brokbusinessbank, Kreditprombank, UkrSibbank. 

It is determined that the main advantages of the transition to the concept of digital banking are the wide possibilities for carrying out operations on personal 

accounts, ease of use, efficiency, ease of use, scale, automation of payments, in general allows the bank not only to retain clients, but also to significantly reduce 
costs. According to the results of the conducted research, it was concluded that in Ukraine there are a number of problems of transition of the banking sector to 

the digital format. The main problems are: the excess of the network of bank branches, a significant amount of paper work, a high share of cash transactions, 

the lack of a regulatory framework, the distrust of a large part of the population towards such banking services and the presence of fraudulent schemes. 
Keywords: innovations, alternative sales channels, mobile banking, social networks, Internet banking, financial supermarket. 
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