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Стаття присвячена вивченню особливостей функціонування ринку банківських продуктів і послуг, а саме дослідженню попиту 
і пропозиції на ньому. В роботі дано визначення сутності попиту і пропозиції та їх різновидів, окреслено фактори і причини впливу 
на них. Висвітлено проблематику збалансування попиту і пропозиції та необхідність її вирішення на ринку банківських продуктів 
і послуг.
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Постановка проблеми. Учасники ринку завдяки 
взаємодії між собою вступають у ринкові відносини, 
в результаті яких можуть відбуватися не тільки пев-
ні дії матеріального характеру, а й комплекс опера-
цій, що супроводжують ці взаємозв’язки. Різнови-
дом таких відносин є банківські. Вивчення попиту і 
пропозиції на ринку банківських продуктів і послуг 
має велике значення в процесі його формування та 
функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням функціонування ринку банківських продуктів і 
послуг, проблематикою попиту і пропозиції та зба-
лансування їх на банківському ринку займаються 
багато зарубіжних та вітчизняних вчених, але ці 
важливі аспекти не повністю досліджені в сучасно-
му бізнесовому та науковому середовищах, оскільки 
процес формування ринку банківських продуктів та 
послуг відбувається і сьогодні. Популярність здобули 
праці таких сучасних вчених та економістів, як: Аж-
нюк М.О., Базилевич В.Д., Лютий І.О., Нікітін А.В., 
Солодка О. О., Ткачук В.О. та ін.

Постановка завдання. Основним завданням да-
ного дослідження виступає визначення суті та різ-
новидів попиту і пропозиції, факторів, які на них 
впливають, а також вивчення проблематики їх зба-
лансування попиту і пропозиції на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У про-
цесі формування і функціонування ринку банків-
ських продуктів і послуг важливу роль відіграє по-
пит і пропозиція на ньому, оскільки вони мають 
значний вплив на формування ціни, обсягів купів-
лі-продажу та асортименту банківських продуктів. 
Проте різні науковці по-різному трактують сутність 
попиту і пропозиції на ринку банківських продуктів 
і послуг. Так, Ткачук В.О. вважав, що бажання фі-
зичних чи юридичних осіб, підкріплені грошовими 
можливостями, перетворюються на попит. Також під 
попитом науковець зазначає кількість банківського 
продукту (послуг), яку споживачі бажають і спро-

можні купити на цьому ринку за певну ціну протя-
гом відповідного проміжку часу [7, с. 64].

На думку Лютого І.О., попит на ринку банків-
ських продуктів і послуг – це форма вираження по-
треби, представленої на ньому і забезпеченої відпо-
відними коштами. Розмір попиту залежить від ціни 
на банківські продукти і послуги, платоспроможнос-
ті споживачів, нецінових факторів [3]. 

Вчений Ткачук В.О. стверджував, що попит на 
банківські продукти та послуги може бути декількох 
видів:

1. Від’ємний, при якому пропонована послуга або 
продукт в силу певних обставин не влаштовує ринок 
і він її не приймає. Основним завданням для банку 
постає проаналізувати, чому ринок відчуває непри-
язнь до даного банківського продукту (послуги) чи 
може програма маркетингу змінити негативне став-
лення ринку за допомогою вдосконалення продуктів, 
зниження цін і більш активного стимулювання.

Причини існування від’ємного попиту: послуга, 
яку пропонує банк, випередила запити клієнтів і 
вони не відчувають її переваг та необхідності; клієн-
ти не знають про новий вид послуг і не користують-
ся ними; пропонована банком послуга є нижчою за 
якістю від аналогічних послуг, що пропонують кон-
куренти.

2. Нульовий попит, при якому споживач не про-
являє інтересу до пропонованої банківської послуги 
чи продукту, але не відкидає її зовсім. Головною для 
банку постає проблема пошуку способів поєднання 
властивих банківському продукту чи послузі вигод з 
потребами та інтересами клієнтів.

3. Попит, що зменшується. Він формується в мо-
мент насичення ринку або морального старіння про-
понованих банківських продуктів та послуг, гострої 
конкуренції та зміни економіки країни. Завданням 
банку є звернути назад тенденцію падіння попиту за-
вдяки творчому переосмисленню підходу до пропо-
зиції його послуг.
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4. Непостійний (сезонний) попит, який обумов-

лений змінами обсягів і умов запитів на банківські 
продукти і послуги з боку окремих сегментів ринку. 
Основним постає питання віднайти способи згладити 
коливання в розподілі попиту на банківські продук-
ти і послуги за часом за допомогою гнучких цін, за-
ходів стимулювання й інших прийомів спонукання.

5. Латентний попит, який існує при неможли-
вості задоволення банком попиту окремого сегменту 
ринку банківських продуктів і послуг. В даній ситу-
ації банку необхідно оцінити величину потенційного 
ринку і створити ефективні продукти і послуги, які 
здатні задовольнити попит.

6. Повний попит складається при певному балан-
сі між попитом і пропозицією і для підтримки якого 
може бути змінена ціна пропонованого продукту чи 
послуги. Банківській установі потрібно підтримува-
ти існуючий рівень попиту, не дивлячись на мінливі 
споживчі переваги та конкуренцію, що посилюється 
в банківському секторі економіки.

7. Надпопит характеризується невідповідністю 
між запитами споживачів і можливостями їх задово-
лення банківськими установами. В даному випадку 
банк повинен знайти способи тимчасового або постій-
ного зниження попиту. Для зменшення надмірного 
попиту банк, вдаючись до таких заходів, як підви-
щення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і 
скороченню банківського сервісу, також прагнутиме 
до скорочення рівня попиту на тих ділянках рин-
ку банківських продуктів і послуг, які є менш при-
бутковими або вимагають менше сервісних послуг  
[7, с. 66].

Також виділяють й інші види попиту на ринку 
банківських продуктів і послуг. Так, за частотою 
пред’явлення розрізняють: повсякденний, періодич-
ний, епізодичний [7, с. 66].

За стадією розвитку попит поділяють на такі види: 
сталий попит; попит, що формується; потенційний 
попит. А за рівнем забезпеченості попит буває плато-
спроможний і неплатоспроможний [7, с. 66].

Треба підкреслити, що для вивчення попиту на 
банківські продукти і послуги часто використовують-
ся такі нематематичні методи: 

- метод прогнозу за судженнями споживачів: про-
гноз здійснюється на основі аналізу результатів опи-
тування вибірки споживачів;

- метод пробного маркетингу: використовується 
для прогнозу продажів нових банківських продуктів 
і послуг; продукт тестується шляхом реалізації обме-
женому колу споживачів, потім аналізується отрима-
на реакція споживачів, обсяги реалізації та експерт-
ним методом отримують відповідний прогноз;

- метод складання сценарію: на основі детально-
го вивчення ринку банківських продуктів і послуг 
складається текстовий або графічний сценарій щодо 
ринкових змін і факторів, які їх формують [3].

Для аналізу та прогнозування оцінок реальних 
економічних ситуацій на ринку банківських продук-
тів та послуг важливим тут постає не абсолютне зна-
чення розміру попиту, а саме його зміна під впливом 
різноманітних факторів, тому доцільно їх перш за 
все враховувати при визначенні попиту на той чи ін-
ший банківський продукт чи послугу.

Економісти Лютий І. О. та Солодка О. О. виокрем-
люють наступні фактори впливу на попит банків-
ських продуктів і послуг:

1) основні показники економічного та соціального 
стану;

2) грошові доходи та витрати населення, а також 
їх структура та темпи зростання;

3) індекси та зміна споживчих цін й цін виробни-
ків промислової продукції;

4) стан ринку праці;
5) процентні ставки банків за операціями з клі-

єнтами;
6) корпоративний імідж комерційних банків;
7) інформованість споживачів щодо спектру бан-

ківських продуктів і послуг;
8) довіра до банківської системи та якість обслу-

говування клієнтів тощо [3].
Проте науковець Ажнюк М.О. стверджує, що на 

попит впливає ряд факторів. До основних факторів 
відносить: ціни на банківські продукти та послуги; 
доходи споживачів (клієнтів банку); ціни на товари-
субститути [1].

Поряд з цим на попит впливають деякі нецінові 
фактори, зазначає Ажнюк М.О. До таких належать: 
зміни уподобань споживачів банківських продуктів 
і послуг; кількість споживачів, які потребують бан-
ківського обслуговування; очікування клієнтів бан-
ку; зміна потреб і моди; реклама [1].

Необхідно зазначити, що для побудови ефектив-
ної стратегії роботи у напрямку зростання попиту на 
банківські продукти і послуги банкам необхідно від-
повісти на такі ключові запитання, а саме:

- Хто їх потенційний клієнт? Адже чітке визна-
чення аудиторії споживачів банківських продуктів і 
послуг дасть змогу банкам краще зорієнтуватися на 
потреби клієнтів, визначити цільову аудиторію.

- Що важливо для цього клієнта при виборі ко-
мерційного банку серед усієї сукупності банківських 
установ на ринку? Оскільки в умовах конкуренції 
банки пропонують своїм клієнтам, наприклад, різні 
відсоткові ставки за кредит чи депозит, надійність 
кожного банку теж є різною, а тому ці та інші фак-
тори мають вагомий вплив на вибір клієнтом тієї чи 
іншої банківської установи.

- Як розвивався і продовжує розвиватися ринок 
банківських продуктів і послуг? Стабільність розви-
тку ринку банківських продуктів і послуг має важ-
ливе значення як для банку, так і для клієнта, бо це, 
у першу чергу, матиме вплив на попит на банківську 
продукції і послуги та зміни в споживчих настроях 
клієнтів банку.

Тому можна сказати, що попит на ринку бан-
ківських продуктів і послуг – це потреби людей в 
банківському обслуговуванні, продуктах і послугах, 
забезпечених грошовими коштами чи іншими акти-
вами.

Варто зазначити, що існує прямий зв’язок між 
попитом і пропозицією на ринку банківських про-
дуктів і послуг. Так, зміна величини попиту ви-
кликає відповідну зміну обсягів пропозиції. Даний 
взаємозв’язок полягає в основі такого трактуван-
ня: «попит породжує пропозицію». Під пропозиці-
єю маються на увазі банківські продукти та послу-
ги, що є на ринку банківських продуктів і послуг 
чи ті, які можуть бути представлені на нього за 
певною ціною.

На думку Ткачук В.О., пропозиція – це та кіль-
кість продукту (послуги), яку виробник бажає та 
спроможний виробляти і постачати для продажу на 
ринку за певну ціну впродовж визначеного проміж-
ку [7, с. 69].

Науковці Базилевич В.Д. та Попов В.М. ствер-
джували, що пропозиція на ринку банківських про-
дуктів і послуг – це обсяг банківських продуктів та 
послуг, який банківські установи хочуть і можуть 
поставити на цей ринок за різною ціною за певний 
проміжок часу [2].
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Варто зазначити, що пропозиція визначається об-
сягом створених банківських продуктів та послуг, 
проте не завжди співпадає з ним, оскільки не все, що 
створено, потрапляє на ринок банківських продуктів 
і послуг. Адже між ціною та обсягом запропонованих 
банківських продуктів і послуг є пряма залежність. 
Так, якщо зростає відсоток (ціна) за надання тих чи 
інших послуг, то зростає величина пропозиції, і на-
впаки, із зменшенням отримуваних відсотків банку 
від надання своїх послуг (ціни) зменшуватиметься 
величина пропозиції, в чому і полягає суть закону 
пропозиції.

Така залежність кількості банківських продуктів 
і послуг, яку пропонують на цьому ринку, від ціни 
на них полягає в тому, що банкам вигідніше пропо-
нувати свої послуги за вищими цінами, бо їх осно-
вним прагненням є отримання якнайбільшої виго-
ди, тому вони зацікавлені продати їх якнайдорожче. 
Одночасно ціна пропозиції має враховувати інтереси 
споживача, тобто клієнта банку, орієнтуючись на 
його платоспроможність.

До факторів, які впливають на пропозицію бан-
ківських продуктів і послуг, науковці Лютий І. О. та 
Солодка О. О. відносять:

- основні показники економічного та соціального 
стану;

- динаміка вимог банків за кредитами, наданими 
в економіку;

- структура депозитного ринку, структура готівки 
в обігу;

- динаміка зобов’язань банків за коштами, залу-
ченими на рахунки суб’єктів господарювання та фі-
зичних осіб;

- стан міжбанківського кредитного та депозитного 
ринків;

- процентні ставки рефінансування банків Націо-
нальним банком України;

- процентні ставки на міжбанківському кредитно-
му ринку, депозитному ринку;

- офіційний курс гривні та її курс щодо іноземних 
валют на міжбанківському та готівковому валютних 
ринках;

- операції з іноземною валютою на міжбанківсько-
му та готівковому валютних ринках України;

- вартість цінних паперів у портфелі банків та 
інші [3].

Потрібно зазначити, що пропозиція пов’язана з 
системою збуту банківських продуктів і послуг, адже 
від ефективності та надійності такої системи також 
залежатиме зростання рівня пропозиції банківських 
продуктів і послуг. Так, під поняттям «система збу-
ту» ми розуміємо всі канали, які у сукупності мають 
одне завдання, а саме доставка банківських продук-
тів і послуг клієнтам для максимального задоволен-
ня їх потреб [2].

Система збуту та пропозиція банківських про-
дуктів і послуг має прямий зв’язок з формуванням 
продуктової політики банку. Вчений Нікітін А. В. 
вважає, що під продуктовою політикою банку слід 
розуміти керівні рішення банку щодо характеру, 
асортименту та обсягів реалізації послуг, продуктів з 
метою забезпечення потреб споживачів та отримання 
прибутків, виходячи з наявних ресурсів [4, с. 179].

Романенко Л.Ф. пропонує наступне визначення 
продуктової політики банку (пропозиції банківсько-
го продукту і послуги), яке полягає у визначенні та 
зміні характеру й асортименту продуктів і послуг, 
що пропонуються банком, а також їх обсягу [6].

Тому в продуктовій політиці банку можна чітко 
виділити два структурні елементи:

1) наявні банківські продукти і послуги;
2) розвиток продуктового ряду банку, який може 

здійснюватися такими шляхами: зміна структури і 
параметрів пропонованих банківських продуктів і 
послуг; розширення асортименту банківських про-
дуктів і послуг шляхом запровадження таких про-
дуктів чи послуг, які не використовуються даним 
банком, але використовуються іншими банками; роз-
робка та впровадження нових для ринку банківських 
продуктів і послуг [8, с. 77].

Важливість ефективної продуктової політики для 
банку полягає у насиченості та гармонійності асор-
тименту банківських продуктів і послуг, який зале-
жить від конкурентних переваг банку на ринку. Про-
те вагомий вплив на стратегічну ефективність банку 
здійснює інноваційна складова продуктової політи-
ки, яка проявляється періодичним оновленням асор-
тименту, появою нових банківських продуктів і по-
слуг, відмовою від надання застарілих, що відповідно 
впливає на підвищення рівня пропозиції і попиту.

Взаємодія попиту і пропозиції, їх взаємопристосу-
вання відбуваються на основі дії цінового механізму 
і конкуренції, що приводить до формування рівно-
важної ціни та рівноважної кількості товару. Збалан-
сування обсягів попиту і пропозиції досягається за-
вдяки виконанню ринковою ціною врівноважуючої 
функції [5, с. 164].

Ринок банківських продуктів та послуг є осо-
бливою сферою економічних відносин, де головною 
функцією постає саме збалансування попиту і пропо-
зиції на банківську продукцію та послуги. Основною 
причиною, яка зумовлює необхідність узгодження 
попиту і пропозиції полягає у концентрації зусиль 
банківської установи на задоволенні потреб спожива-
чів, орієнтованість на довгострокові результати та їх 
досягнення у запланований період.

Досліджуючи взаємодію попиту та пропозиції, 
особливостей наслідків конкуренції між банками за 
фіксації цін на їх продукти і послуги, а також при-
чин виникнення дефіциту на ринку дає змогу роз-
крити суть поняття «ринкова рівновага». Ринкова 
рівновага – це така ситуація на ринку, при якій ве-
личина пропозиції дорівнює величині попиту. Також 
ринкову рівновагу слід розуміти як збіг планів про-
давців (банку) і покупців (клієнтів банку) на ринку 
банківських продуктів і послуг, а також коли за да-
них цін величина пропозиції дорівнює величині по-
питу [5, с. 171].

Попит і пропозиція є реальним відображенням 
стану ринку банківських продуктів і послуг, супер-
ечності між інтересами господарюючих суб’єктів – 
покупців і продавців. Способом розв’язання цієї су-
перечності є формування ринкових цін, що зумовлює 
встановлення рівноваги між попитом і пропозицією, 
а отже, відтворення стимулів для комерційних бан-
ків, споживачів створювати і купувати продукти та 
послуги. Це досягається за таких цін й обсягів бан-
ківських продуктів і послуг, коли кількість таких 
послуг, які продаються, повністю задовольняють по-
требу у них. Саме за таких умов утворюється рівно-
важна ціна, тобто такий рівень ціни, за якого пропо-
зиція відповідає попиту [5, с. 171].

Економічні закони попиту і пропозиції відобра-
жають інтереси протилежних суб’єктів ринку, а саме 
банків та їх клієнтів. Узгодження цих економічних 
інтересів досягається при перетині кривих попиту і 
пропозиції. Точка перетину відображає збіг фінансо-
вих рішень, які приймають комерційні банки та їх 
клієнти в той чи інший момент. Ця точка характе-
ризує стан ринку банківських продуктів і послуг, за 
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якого вся кількість певних банківських продуктів і 
послуг при певній ринковій ціні може бути реалізо-
вана і має назву «точка рівноваги ринку», що визна-
чає рівноважну ціну [5, с. 170].

Координування дій у ринковій економіці здійсню-
ється за допомогою ціни. Це врівноважує ринки, а 
ціна, що врівноважує кількісні величини попиту і 
пропозиції на банківські продукти і послуги, назива-
ється рівноважною ціною [5, с. 171].

Варто зазначити, що ринкова рівновага зумовлю-
ється наступними чинниками:

- функцію координації в ринковій економіці ви-
конують ціни, які встановлюються на ринку банків-
ських продуктів і послуг на основі взаємодії попиту 
та пропозиції;

- втручання держави у вільне встановлення цін 
призводить до порушення ринкової рівноваги, дефі-
циту і збільшення грошових витрат споживачів бан-
ківських продуктів і послуг. Таке може здійснювати-
ся тільки у виняткових випадках на короткий, чітко 
визначений проміжок часу, проте не може переходи-
ти у довгостроковий період;

- ринковий розподіл благ визначається готовністю 
клієнтів банку платити, що підтверджує існуючий 
ринковий принцип: «Ефективність – через ринок, 
справедливість – через податки» [5, с. 175].

Тому вивчення та дослідження попиту і пропо-
зиції на ринку банківських продуктів і послуг має 
велике значення у його подальшому функціонуван-
ні, оскільки фінансово-банківські установи забезпе-
чують ринкову економіку відповідними інструмента-
ми та механізмами регулювання різних економічних 
процесів на даному ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, по-
пит на ринку банківських продуктів і послуг – це 
потреби людей у банківському обслуговуванні, пред-
ставлені на цьому ринку та забезпечені грошима, 
тобто попит – це платоспроможні потреби спожива-
чів банківських продуктів і послуг. А сутність про-
позиції полягає у обсязі банківських продуктів і 
послуг, який банківські установи бажають та спро-
можні створити і поставити для продажу на даному 

ринку при певному рівні цін протягом визначеного 
періоду.

Не менш важливим є забезпечення попиту на бан-
ківські продукти і послуги відповідним рівнем про-
позиції на неї, та як оптимальним станом на цьому 
ринку є його рівновага. Така рівновага на ринку бан-
ківських продуктів і послуг встановлюється внаслі-
док взаємодії і збалансування попиту та пропозиції, 
а саме відповідна кількість банківських продуктів і 
послуг, яку економічні суб’єкти хочуть отримати, їх 
потреба в банківському обслуговуванні повинна до-
рівнювати кількості таких продуктів і послуг, що їх 
пропонує банківська система.
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