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1. Україна має докладати значних зусиль з метою iнтеграцiї в свiтову економiку, придiляючи особливу
увагу iнновацiйним процесам. Серед прiоритетiв загальнодержавного розвитку iнформацiйнi технологiї
мають займати ключову позицiю. Однак, рiвень розвитку IТ - сфери в Українi все ж є порiвняно невисо-
ким – так, згiдно з даними звiту мiжнародної громадської органiзацiї „Всесвiтнiй економiчний форум” за
2011-2012 рр. Україна за рiвнем розвитку сучасних технологiй посiла лише 96 мiсце зi 142 країн [1].

2. В той же час, в ситуацiї скорочення прибутковостi i пiдвищення конкуренцiї, посилення кризових
явищ на фiнансових ринках вiтчизняним банкам необхiднi надiйнi ефективнi IТ- рiшення для прогно-
зування потенцiйних потреб клiєнтiв та фiнансового стану самих банкiв, що є непростим завданням. У
банках накопичується величезний масив iнформацiї про клiєнтiв, за вiдсутностi можливостi використання
такої iнформацiї для прогнозування економiчних процесiв у банку, всi банкiвськi стратегiї стають нездiй-
сненними. Тiльки шляхом ефективної систематизацiї i аналiзу вже зiбраної iнформацiї банки можуть
здiйснювати дiєвi заходи, реалiзуючи обрану стратегiю.

3. Компанiя SAS – один iз провiдних свiтових виробникiв програмного забезпечення класу „Business
Intelligence” з бiльш нiж 35-рiчним досвiдом роботи у фiнансовiй галузi, пропонує банкам комплекс рiшень
i технологiй «SAS for Banking». Воно охоплює такi важливi сьогоднi для вiтчизняних кредитних установ
сфери банкiвської дiяльностi, як: управлiння фiнансовими ризиками, управлiння взаєминами з клiєн-
тами i управлiння ефективнiстю i результативнiстю, розробка, планування i виконання маркетингових
кампанiй, стратегiчне управлiння, сегментацiя клiєнтської бази для банкiв, засоби пiдтримки, утримання
клiєнтiв для банкiв, моделювання i прогнозування вiрогiдностi вiдгуку клiєнтiв на пропозицiю додаткових
продуктiв, рiшення для управлiння кредитними ризиками, кредитний скоринг. [2; 3]

4. До складу «SAS for Banking» входить програмний продукт «SAS Cross Sell and Up Sell for Banking»,
який нацiлений на перетворення клiєнтської бази на керований актив з метою точнiшого прогнозування
найбiльш вiрогiдних покупок, що повинно сприяти збереженню клiєнтської бази i пiдвищенню прибу-
тковостi. Дане рiшення дає можливiсть виявляти найбiльш вiрогiдних споживачiв банкiвських послуг за
допомогою вiдомостей про iсторiю взаємин з клiєнтом, детальної iнформацiї про його активнi рахунки
та iнших ключових атрибутах. Такий аналiз допомагає користувачам встановлювати зв’язок мiж при-
дбанням рiзних банкiвських продуктiв: якщо два продукти отримуються одночасно, або якщо навiть мiж
двома продажами iснує певна рiзниця в часi. Вiдповiдно, банки можуть виявляти моделi перехресних i до-
даткових продажiв i потiм вiдбирати клiєнтiв, поведiнка яких вiдповiдає цим моделям. Також програмний
продукт дозволяє маркетологам i аналiтикам банку скористатися функцiями сегментацiї по прибутковостi,
поведiнковим характеристикам i т.i. для розширеного аналiзу i дослiдження даних. [4]

5. Майже тридцятирiчний досвiд розробки рiшень для банкiвської галузi i бiльше 2000 фiнансових
органiзацiй по всьому свiту, що зупинили свiй вибiр на системах SAS, доводять, що вони є успiшним при-
кладом унiверсальними рiшень для управлiння ефективнiстю, ризиками, маркетингом, а також засобами
моделювання i прогнозування, що адаптованi до унiкальних потреб банкiвської галузi. Зокрема в 96 ком-
панiях з першої сотнi списку „Fortune Global 500” – використовується програмне забезпечення SAS, що
пiдвищує ефективнiсть компанiй за рахунок нових знань, заснованих на аналiзi i прогнозi даних [4].

6. Отже, важливою особливiстю сучасних IТ-продуктiв для банкiв має стати те, що вони виходитимуть
за межi бухгалтерського i управлiнського облiку, а стануть ефективним аналiтичним iнструментом з
можливостями прогнозування потреб банку i його клiєнтiв для пiдвищення прибутковостi банкiвської
установи.
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