
використанні. Тому банкам потрібно вчити користувача використовувати ці 
технології, користуватися мобільним банкінгом, інтернет-банкінгом. Недостатньо 
просто запропонувати інноваційні послуги. Банки і уряд повинні докласти зусиль 
у впровадженні їх серед населення. Необхідно інвестувати не тільки в інноваційні 
продукти а і в людський капітал. Це дозволить виправити несправедливість щодо 
тих людей, які мають мало можливостей, тому що вони не живуть у великих 
містах. ІТ продукти надають їм можливості для освіти, для роботи, для 
проведення операцій, яких у них немає. 

Проаналізувавши сучасні інноваційні технології запровадженні вітчизняними 
банками, можна зробити висновок, що впровадження банківських інновацій 
дозволяє підвищити продуктивність праці, ефективно використовувати ресурси, 
збільшити прибутки, знизити витрати і, як наслідок, підвищити 
конкурентоспроможність банків і банківської системи та забезпечити їх сталий 
розвиток у глобальному економічному середовищі. Зазначимо, що домінантну 
роль у майбутньому будуть відігравати інновації соціальні, а не технологічні. 
Тому українським банкам доведеться вчитися ставити своїх клієнтів на перше 
місце в пріоритетності своїх цілей і налагоджувати більш тісні взаємозв'язки з 
ними. 

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що необхідно на рівні Верховної 
Ради України, Національного банку, банківських асоціацій та інших регулюючих 
органів розробити стратегію розвитку ринку фінансових послуг. Це дасть 
можливість визначити основні інноваційні напрями розвитку ринку банківських 
послуг і методи їх підтримки, забезпечити тісну взаємодію різних сегментів ринку 
фінансових послуг та налагодити ефективну систему регулювання і нагляду за 
ринком фінансових послуг як єдиного цілого, а не окремих його сегментів. 
Розробка та впровадження такої стратегічної програми дасть змогу розвинути в 
Україні цілком конкурентоспроможний ринок фінансових послуг і його 
найбільшу складову частину – ринок банківських послуг, що слугуватиме 
стимулом і каталізатором інноваційного розвитку економіки загалом. 
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БАНКИ В ЕКОСИСТЕМІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Діджиталізація поступово стирає межі між власне банківською діяльністю та 

небанківськими видами діяльності, швидкість створення нових платіжних 
інструментів випереджає можливості пристосування до неї банківського 
середовища. 

Банки будуть конкурувати, щоб забезпечити кращий досвід цифрового 
банкінгу для нових поколінь, які забудуть концепцію фізичних банків. Необхідно 
вже сьогодні готуватися до цього. 

Екосистема цифрової економіки має в своїй основі декілька основних 
моментів, а саме: 

- глобалізація світового економічного простору, розмиття кордонів між 
економіками розвинутих країн; 

- високий відсоток використання нових інформаційних технологій як основа 
існування мережі цифрових екосистем в економіці; 

- значна частка світових інвестицій в науково-дослідні проекти та 
технологічні стартапи, присвячені штучному інтелекту, роботизації, технології 
великих даних; 

- фізичне зменшення інформаційних технологій, тотальний перехід в сферу 
мобільних сервісів і додатків; 

- дискретне зберігання колосальних масивів даних дискретно в різних 
фізичних точках, повсюдне використання хмарних технологій; 

- понад 50% всіх процесів життєдіяльності людини у фінансовій, бізнес, 
соціальної і побутовій сфері відбуваються  у віртуальному просторі.  

Таким чином, можна говорити про перехід на якісно новий рівень розвитку 
людства, де більшість процесів за допомогою діджиталізації втрачають свою 
фізичну складову, що позитивно впливає як на саму людину, так і на навколишнє 
середовище [1,с.5]. 

Digital-трансформація – це зміна мислення бізнесу в нових умовах цифрової 
економіки. Кращі компанії (насамперед, банки), так звана «ціфроеліта» (Digirati), 
поєднують активність у сфері цифрових технологій і сильне керівництво, 
здійснюючи перехід від просто використання ІТ до масштабної зміни бізнесу. 

У сучасному банківському бізнесі керівники банків зосереджені на трьох 
ключових напрямках діяльності: клієнтський досвід, операційні процеси і бізнес-
моделі.  

В Україні дуже конкурентний ринок цифрового банкінгу – клієнти легко 
переходять з одного банку в інший. Крім того, вітчизняний банкінг досить 
молодий і легше відгукується на зміни. Тому багато гравців в «цифровому 
обладнанні» можуть дати фору своїм закордонним колегам. Далі, Україна – 
значний за обсягами інтернет-ринок: більшість населення користується 
Інтернетом, і велика частина клієнтів гідно оцінила переваги цифрових каналів: 
інтернет-банку і мобільного банку. 

Отже, оскільки суспільство все більше залежить від загальнодоступних 
Інтернет-сервісів, банківське обслуговування майбутнього буде виглядати зовсім 
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інакше, при цьому більший акцент буде зроблений на децентралізовані 
криптографічні системи. Вартість банківських IT може бути знижена за рахунок 
використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і 
підвищення його стійкості шляхом використання його розподіленого характеру. 
Перші технологічно налаштовані регулятори створять Інтернет-стандарти для 
регулювання і відкриють дорогу всім іншим. Це дозволить забезпечити 
криптографічне підтвердження платоспроможності або підтвердження 
особистості клієнта. Банки зможуть працювати з більшою прозорістю, а 
споживачі споживати з більшою конфіденційністю. Таким чином, можна навіть 
говорити про перехід на якісно новий рівень розвитку людства, де більшість 
процесів за допомогою діджиталізації втрачають свою фізичну складову, що 
позитивно впливає як на саму людину, так і на навколишнє середовище. 

Щоб конкурувати в умовах цифрової економіки, необхідно володіти 
відповідною кількістю компетенцій, важлива гнучкість і ефективність, необхідно 
грамотно управляти портфелями проектів та здійснювати аналіз великих обсягів 
даних, для того щоб мати можливість приймати об'єктивні рішення 24 години на 
добу. Погоджуємося з думкою, що в цифровій економіці зміниться не тільки 
фінансовий сектор, а й сервіси та продукти, які зможуть мати цифровий вигляд [2, 
с.256]. 

В якості висновку сформулюємо наступне твердження: цифрова економіка 
сьогодні проникає в усі сфери управління, починаючи від оцифровки документів і 
до електронного уряду, це дозволяє говорити про багаторазове збільшення ринку 
цифрових сервісів, що неминуче призводить до інтеграції раніше розрізнених 
технологій, змінює банківський бізнес і дозволяє банкам відігравати суттєву роль 
в екосистемі цифрової економіки. 
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ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Ринок банківських послуг знаходиться в стані невизначеності, коли справа 

стосується технологій. Приміром, сьогодні мобільний банкінг не представляє 
собою щось абсолютно нове. Але нині ця технологія є обов’язковою умовою для 
клієнтів банку, в першу чергу для молодого покоління. Це абсолютний мінімум, з 
яким всім банкам доводиться рахуватися. Експерти та аналітики сходяться на 
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