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"Сутність поняття "банківська послуга" та основні підходи
до його визначення"
Згідно із законодавством України, банк є юридичною особою, яка
має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України
здійснювати відповідні операції, що пов’язані з наданням банками
різноманітних послуг. Вітчизняне законодавство не має конкретного
визначення поняття "банківська послуга", хоча в текстах нормативних
актів воно зустрічається, а в закордонній та вітчизняній науковій
літературі відсутній єдиний підхід до визначення даного поняття.
Вченими широко висвітлюються різноманітні підходи до визначення
сутності поняття "банківська послуга", однак у науковій літературі відсутній
підхід, що дозволив би виявити всі основні характеристики даного поняття.
Метою статті є розробка теоретичних положень щодо визначення
сутності поняття банківської послуги та виявлення ознак, які притаманні
даному поняттю.
У статті розглядаються основні підходи до дефініції поняття
"банківська послуга" та встановлено, що існують певні суперечності у
визначенні змісту одного з основних понять, яким оперують банківські
установи в процесі своєї діяльності.
Деякі з науковців пов’язують поняття "банківська послуга" із
комплексом упорядкованих дій банку, які не пов’язані із формуванням та
використанням ресурсів банку і не несуть ризику їх втрати. Інші
дослідники характеризують банківські послуги як кінцевий результат
діяльності банку, пов’язаний із задоволенням потреб клієнтів. Має місце
дефініція даного поняття, що пов’язана із формою мобілізації і
використання фондів фінансових ресурсів. Поширеними є визначення,
що ототожнюють та наповнюють схожим змістом поняття "банківська
послуга" та "банківська операція".
У результаті проведеного дослідження виявлено ознаки, які
властиві для банківської послуги: платність, задоволення потреб клієнтів,
залежність від інформаційно-технологічного забезпечення банку, участь
у формуванні руху грошових потоків, необхідність розробки технологічного
процесу, фінансовий характер. У майбутньому виявлені ознаки можуть
стати корисними для уточнення цього фундаментального для банківської
діяльності поняття.
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