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На початку XXI ст. в України спостерігається економічне зростання. Темпи зростання
економіки напряму залежать від приросту інвестицій, у тому числі за рахунок внутрішніх українських
джерел фінансування, і, насамперед, за рахунок банківського кредитування. Для цього Україні
потрібні банківські установи з високим ступенем сталості. Сталість комерційного банку (КБ)
залежить від багатьох напрямів його діяльності і має складну структуру, головними елементами якої є
капітальна, комерційна, функціональна, організаційно-структурна і фінансова сталість [1, c.139].
Незважаючи на те, що в економічній літературі найбільше значення надається капітальній і
фінансовій сталості, у зв'язку з бурхливим розвитком ринку банківських продуктів і послуг виникає
потреба більш детального вивчення комерційної сталості банків, особливо в частині взаємин із
клієнтами. Оскільки функціональна сталість КБ залежить від обраної банком схеми (спеціалізація на
конкретному спектрі наданих послуг або універсалізація), даний вид сталості в статті не
розглядається.
Перелік банківських продуктів і послуг, що надаються КБ України, усе ще відрізняється від
світового ринку банківських продуктів. Наприкінці 2000р. у Стокгольмі був упроваджений перший
іпотечний Інтернет-банкінг, всі операції якого здійснювалися через мережу Інтернет [2, с.131].
Навпроти, за станом на 01.01.2006 р. не всі українські банки мали Інтернет-банкінг із "звичайним"
переліком послуг, наприклад, здійснення перекладів, платежів, контролю за залишком коштів,
погашення кредиту і т.і. Більшість Інтернет-банкінгов КБ також не дозволяють одержати без
звертання в банк кредиту, відкрити депозитний рахунок, випустити нову платіжну карту. На даний
момент особлива увага на українському банківському ринку також приділяється керуванню активами
підприємства, що містить у собі: прогнозування і планування основних грошових потоків, здійснення
заходів і їхнє коректування для дозволу ситуаційних завдань; ведення облікової документації по всіх
грошових справах підприємства (банківські депозити, операції з цінними паперами, послуги від
сортування платіжних документів у залежності від їхніх номерів і закінчуючи загальною звіркою
оплачених і пред'явлених до оплати чеків, т.і.), обопільний контроль [3, с.112]. Однак сьогодні дана
послуга часто носить усічений характер шляхом трансформації в якісну операційну роботу.
Незважаючи на виникнення нових продуктів, попит на які виникає лише у невеликої
прогресивної частини населення і підприємств, банківські установи України в основному мають
практично однаковий спектр банківських продуктів і послуг. Залучення або переманювання клієнтів
банками відбувається за рахунок цінової конкуренції, що негативно впливає на розмір прибутку
банків, сталість банківської системи взагалі. У багатьох банках відсутня єдина методологія, стандарти
надання послуг, співробітники не в змозі якісно провести консультацію з клієнтом щодо послуг
банку, менеджери з продаж не мають знань щодо пріоритетності роботи з різними клієнтами. Це
знижує ефективність роботи з клієнтом, збільшує вартість процесів, знижує якість наданих послуг, і,
як результат, - відтік клієнтів. На підставі вищевикладеного, основною метою статті є аналіз нових
підходів до стабільного розвитку банківського сектора за допомогою застосування CRM технологій.
Безумовно, КБ додають усіх зусиль для активізації діяльності на ринку банківських послуг і
розвитку нових напрямів. Виникає розуміння того, що універсалізація і розширення спектра
продуктів і послуг уже не є гарантією стабільного зростання (функціональна стійкість банків при
цьому не страждає - успішним може бути і спеціалізований, і універсальний банк). Світовий досвід
показує, що при рівновеликому розвитку продуктів, маркетингу, реклами вже не досить просто мати
унікальний продукт або послугу, на яку існує попит - дуже часто продукт гіршої якості, має не менше,
а іноді і більше шансів завоювати увагу клієнта [4, с.25].
Таким чином, з'являється потреба впровадження в роботу нових принципів відносин із
клієнтами, заснованими на західному досвіді. Результатом упровадження даних принципів можуть
стати додаткові конкурентні переваги нецінового характеру, не пов'язані із банківським продуктовим
рядом - нові якісні відносини з клієнтами - це збільшення продажів; мінімізація адміністративних,
операційних і інших витрат. Результати будуть досягнуті завдяки автоматизації і реорганізації
процесів, спрямованих на залучення, обслуговування й утримання найбільш вигідних клієнтів
(використання CRM-технологій); персоналізація взаємин із клієнтами; використання бенчмаркінгу [5,
с.26].
На сьогодні бенчмаркінг і керування взаєминами з клієнтами є одними із основних напрямів у
частині ефективності КБ. Бенчмаркінг являє собою систематичну діяльність, спрямовану на пошук,
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оцінку, вивчення методів ведення бізнесу конкурентів і оптимізацію власних процесів, систем
продажів, керування взаємин із клієнтами на основі знань про подібні процеси в банках конкурентах
[6, с.54]. Система керування взаємин із клієнтами (CRM) спрямована на оптимізацію знань про своїх
клієнтів і використання цих знань для одержання стабільного прибутку. Однак, якщо поняття
бенчмаркінгу щойно з'явилося в Україні і носить дослідницький характер для найбільш прогресивних
банків, то CRM використовується вже з 2000 р. Оскільки дані питання представляються досить
цікавими, проаналізуємо більш детально систему керування взаєминами з клієнтами.
Дослівно, Customer Relatіonshіps Management (CRM) переводиться як керування взаємини з
клієнтом. Є кілька визначень CRM. Так, М. Аншина наводить визначення даного поняття компанією
PrіceWaterhouseCoopers: «CRM - стратегія, що націлена на створення довгострокових і прибуткових
взаємин із замовниками через розуміння їхніх індивідуальних потреб» [7, с.13]. Інше визначення
CRM надає О. Агапов: CRM - це бізнес стратегія побудови взаємовигідних відносин із клієнтами, яка
спрямована на підвищення ефективності і прибутковості діяльності компанії за рахунок залучення й
утримання прибуткових клієнтів» [8,с. 21]. Визначення поняття CRM Д. Ланге: стратегія, що
спрямована на використання передових управлінських і інформаційних технологій, за допомогою
яких компанія збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх стадіях його життєвого циклу (залучення,
утримання, лояльність), витягає з неї знання, і використовує в інтересах свого бізнесу шляхом
вибудовування взаємовигідних відносин із клієнтом [9, с. 11]. Незважаючи на різні визначення CRM,
всі автори єдині в одному: CRM - це стратегія, яка спрямована на побудову довгострокових відносин
із клієнтами за допомогою максимального використання всієї інформації про клієнтів з метою
одержання максимального прибутку і зниження витрат на повернення клієнтів.
На практиці CRM технології розділяють на операційні й аналітичні, комбіновані. Операційні
CRM технології дозволяють банкам будувати систему високо якісного вилученого обслуговування
клієнтів за допомогою центрів обслуговування клієнтів (Call і Contact Center), web-сайтів (Інтернет
банк), мобільного і звичайного зв'язку (одержання доступу до власних коштів за допомогою
мобільного або телефону з тональним режимом роботи), системи агрегування даних. Варто звернути
особливу увагу на сервіси віддаленого обслуговування клієнтів (у цілому, сукупність таких сервісів
можна об'єднати в систему Customer Support), що призначені для етапу "звикання" клієнта до наданих
послуг і продуктів, підтримки протягом всього періоду використання. Дані сервіси знижують
завантаженість співробітників front-offіce банку в частині консультацій і надання послуг (зокрема, це
стосується користувачів, що вже є клієнтами конкретного банку).
Аналітичні CRM технології спрямовані на керування бізнес-рішеннями, орієнтованими на
клієнта, створення стратегії зміцнення відносин із клієнтами; створення системи бізнес-звітності;
використання механізмів Data Mіnіng (процес виявлення в даних раніше невідомих, незвичайних,
практично корисні і доступні інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах
людської діяльності). Слід зазначити, що досягнення технології Data Mіnіng використовуються в КБ
для вирішення багатьох розповсюджених задач :
прогнозування змін клієнтської маси - прогнозування моделей цінності банківських клієнтів,
розробка стандартів обслуговування кожної із категорій;
сегментація клієнтів - розробка більш цілеспрямованої і результативної маркетингової політики
(пропозиції різних видів продуктів і послуг різним групам клієнтів);
виявлення шахрайства з кредитними картками шляхом аналізу попередніх шахрайських транзакцій
і виявлення стереотипів такого шахрайства.
Впровадження в КБ системи керування взаєминами з клієнтами (CRM) вимагає наявність у
банку єдиного інформаційного сховища баз даних Data Warehousіng (дані про клієнтів, підприємства,
зустрічі з продавцями, фінансових потоках, споживаних продуктах і послугах, і т.д.), що у наслідку
обробляються методами Data Mіnіng [10, с.35]
CRM припускає вирішення безлічі задач, пов'язаних із підвищенням ефективності бізнеспроцесів банку і рентабельності роботи КБ: вивчення клієнтів банку, їхнього бізнесу, напрямки і
шляхи розвитку бізнесу, попиту на банківські продукти; вивчення й аналіз контактів клієнтів з
банком, контактів між клієнтами, вивчення фінансових транзакцій і т.д. Наявність даної інформації
дозволяє формувати індивідуальні стратегії, сегментувати клієнтів по різних напрямках, наприклад за
потребами: клієнти, що орієнтовані на ціну; клієнти, що шукають новизну; клієнти, що приймають
участь у розробці нових ідей; клієнти, що вимагають стабільності.
Найважливішою для КБ в умовах гострої конкуренції в банківському секторі є можливість
визначення, наскільки є бажаним залучення, подальше співробітництво, розвиток відносин з тією або
іншою групою клієнтів, конкретним користувачем банківських послуг. Визначивши сегмент
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невигідних клієнтів, банк може перенаправляти частину зусиль на утримання своїх прибуткових
клієнтів. Оперативне відстеження даної ситуації впливає на завантаженість співробітників back-offіce
і front-offіce, зниження або підвищення рентабельності продажів банківських продуктів, ефективність
від розробки банківських продуктів і послуг відповідно до персональних вимог клієнтів (варто
враховувати, що розробка нового, модернізація діючого продукту для конкретного сегмента клієнтів
пов'язані із значними фінансовими і людськими ресурсами банку).
Також ідеологія CRM припускає автоматизацію бізнес-процесів залучення клієнтів, заснованих
на індивідуальних продажах (One-to-One) - персональній роботі з кожним із клієнтів - менеджер
працює з клієнтом від першого контакту до укладення угоди. Для утримання клієнтів персональному
менеджерові важливо мати інформацію про те, що не влаштовує клієнта (тарифи, продуктовий ряд,
функціонал продукту, якість обслуговування і т. п.). CRM-система повинна забезпечити оперативний
доступ до всієї наявної інформації, реалізуючи різну форму її представлення для різних користувачів
(наприклад, менеджерові по продажах потрібна історія роботи з клієнтом, прогноз його переваг;
кредитному менеджерові - кредитна історія клієнта; маркетологу - дані аналізу цільових груп і т.п. ).
На підставі вищевикладеного можна дістати висновок: сегментування клієнтів, і потім
правильне використання актуалізованої інформації, і що дуже важливо, з найменшими витратами
людських сил і часу, можливо тільки при використанні єдиної, повної автоматизованої бази даних,
що і передбачає ідеологія CRM.
Протягом п'яти років банки України досліджували даний напрямок, розробляли самостійно
складові CRM-систем або ж використовували методики закордонних колег. Досліджуючи діючі
CRM-системи, можна підсумкувати, що банки, які самостійно розробляли CRM-системи на підставі
поступового вибудовування CRM ідеології, оптимізації процесів, залучення в процес співробітників
усіх рівнів, одержали найбільш значимий інструмент. І все ж, і ті, і інші усе ще знаходяться в процесі
пошуку оптимальних моделей побудови систем, розробки стратегій, навчання. На жаль, на
банківському ринку занадто мало дійсно повноцінних CRM-систем, а банки, що спочатку здобували
дані системи в іноземних або українських партнерів, а потім уже розробляли власну стратегію, при
значних витратах одержували інструмент, що не відповідає дійсним потребам бізнесу.
На підставі проведеного аналізу існуючих CRM-систем, головними діями побудови
повноцінної системи керування з клієнтами є :
 визначення переліку першочергових змін у комерційному банку (організаційних, структурних і
т.і.), поступове і безболісне їхнє впровадження;
 аналіз і розробка маркетингових комунікацій (планування, керування й оцінка, ефективність);
 створення єдиної бази даних, розробка основних груп за параметрами клієнтів, банківських
операцій, договорів, процедур по внесенню і підтримці інформації (дуже часто усі закінчується
просто створенням бази, у якій вся інформація являє собою "сміттєву " шухляду);
 забезпечити взаємодію всіх підрозділів банку, організацію їхнього доступу в базу згідно
розроблених бізнес-процесів відповідно до розробленої стратегії CRM;
 створення документації за описом бізнес-процесів (взаємодія back-offіce і front-offіce, робота з
клієнтом, вилучене і "близьке " прийняття рішень, оптимізація проходження операції по підрозділах
банку);
 визначення точок прибутковості, ефективності роботи і підрозділів і систем мотивацій;
 навчання співробітників, створення системи постійного навчання і контролінгу знань.
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