
запроваджено чотири кроки, що включають план, розгортання, вимірювання та 
вдосконалення.  

− Прийняття автоматизації. Цифрові технології надають банкам 
безпрецедентні можливості для автоматизації операцій безліччю способів. 
Наприклад, електронний гаманець, в якому зберігаються всі дані клієнта на 
клієнтській або серверній стороні, є остаточним зрушенням у напрямку 
поліпшення досвіду клієнтів. Ще одним прикладом є технологія Blockchain, 
завдяки якій цифрові транзакції перейшли на якісно новий рівень. Наслідком 
автоматизації є скорочення робочої сили, це означає, що банк може 
перерозподілити працівників, робочі місця яких були автоматизовані, до більш 
корисних занять. 

− Інвестування інновацій. Необхідно змінити бізнес-моделі банків таким 
чином, щоб сприяти стратегічним інвестиціям на ранній стадії у нові технології у 
співпраці з технологічними компаніями. Кошти, заощаджені через автоматизацію, 
можна реінвестувати інновації [2]. 

Діджиталізація банківського сектору набирає обертів, банки завдяки 
використанню цифрових технологій, значно зменшили витрати на робочі процеси  
та підвищили ефективність діяльності, проте, водночас діджиталізація несе в собі 
свої ризики та загрози. Цифрові технології посилили конкуренцію на 
банківському ринку, внаслідок якої банки, які продовжують застосовувати 
традиційні способи ведення бізнесу значно відстають від тих банків, які першими  
використовували діджиталізацію. З огляду на це, використання вищенаведених 
стратегій для переходу до діджиталізації допоможе банкам тримати чільні позиції 
на ринку на ринку в умовах швидкозмінних можливостей, технологій та 
інновацій.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО БАНКІНГУ В 
УКРАЇНІ 

 
Останнім часом досить активно розвиваються технології, які мають на меті 

поліпшити життя клієнта – споживача як банківського продукту, так і низки 
інших сервісів, таких як пошта, магазини, провайдери телефонії та інтернету. У 
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суспільстві до них ставлення неоднозначне. Експерти виділяють дві групи щодо 
цього питання: оптимістів і цифрових скептиків. 

За даними дослідження, більшість людей в світі користується інтернетом з 
мобільних телефонів – 52% інтернет-трафіку за 2018 р. припадв саме на них. У 
дослідженні компаній We Are Social та Hootsuite повідомляють, що у 2018 р. 
кількість активних інтернет-користувачів сягнула позначки у 4 мільярди. В 
Україні, за даними дослідження, станом на 2018 р. було 25,6 мільйонів інтернет-
користувачів, що складає 58% всього населення. З них близько 20% роблять 
покупки/транзакції через інтернет (більше 3 млн. користувачів). Цифри, звичайно, 
обнадійливі, проте досить скромні в порівнянні із зазначеною кількістю 
користувачів інтернету. 

Виокремимо низку причин такого неактивного застосування цього сервісу в 
Україні: 

 корисність технологій і готовність до їх використання. Клієнти 
обирають функціональність і вигоду, насамперед, це економія часу та витрат на 
нижчих тарифах. Тому рішення, запропоновані у вигляді банківських відділень 
«без банківських співробітників» ING банком і відділення LIBRA (Light Branch) 
УкрСиббанк BNP Paribas Group на зайшло підтримки серед широких верст 
бізнесу та населення. Цю ідею зараз просуває «ПриватБанк»; 

 зубожіння населення, коли більшу частину доходів витрачають на 
харчування та оплату комунальних платежів; 

 недовіра, коли значну роль часто відіграють психологічні відчуття. 
Тому деякі компанії починають працювати над «тактильним» поданням бренду 
(Amazon, e-bay і банк Capital One 360). 

Зауважимо, що питання поєднання рішень фізичного втілення бренду і 
онлайн-технологій розглядається як найефективніше рішення для України в 
найближчому майбутньому. 

Нині банківський бізнес стоїть перед дилемою, яку можна сформулювати як 
«встигнути справити враження»: клієнт не готовий витрачати більше 20 хвилин 
перебування у відділенні, але при цьому як і раніше більше 70% рішень 
приймається саме в банківських офісах. Цю ж статистику підтверджують 
дослідження компанії GfK: клієнт готовий предметно відвідувати офіс лише в 
тому випадку, якщо йому вкрай необхідно вирішити будь-яке фінансове питання 
або проблему. Без цього він просто обирає зручне найближче відділення банку. 

Нині більшість вітчизняних банків продовжують розвивати традиційну 
модель обслуговування клієнтів. Разом з тим все більше галузей економіки 
розвивають цифровий напрямок, зокрема готельний бізнес, авіація, інші види 
транспорту. І це є стимулом до розвитку цифрового банківського бізнесу. 
Динаміка зростання числа інтернет-користувачів і мобільних смарт-пристроїв 
свідчить про те, що Україна, як і більшість розвинених країн світу, рухається в 
напрямку цифрових технологій. 

Еволюція онлайн-банкінгу зараз полягає в переході від моделі цифрового 
офісу, коли клієнт позбавлений візитів в банк і комунікації з колл-центром, до 
моделі цифрової платформи. Банки, по суті, переходять до сервісних бізнес-
моделей і починають надавати все більше небанківських послуг для розвитку 
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бізнесу, таких як реєстрація, ведення бухгалтерії та складання звітності. Якщо 
раніше ця ніша покривалася розрізненими сервісами, то тепер перевага за 
цифровими платформами. Таким чином банки розробляють і вводять на ринок 
нові продукти для своїх клієнтів. 

Нині у світі часто спостерігається трансформація багатьох банків в сервісні 
компанії. При виборі цієї стратегії розвитку важливо бути готовим до постійної 
інтеграції, оскільки банк самостійно ніколи не зможете реалізувати весь 
можливий спектр послуг та сервісів всередині банку, тому партнерство має стати 
системоутворюючим стержнем його стратегії, а системи і сервіси повинні бути до 
цього технічно готові. 

Важливим є поняття «мультимаркету», коли всередині інтерфейсу одного 
банку відображаються рахунки, відкриті в інших банках. Такий сервіс буде 
зручним для клієнтів, котрі користуються рахунками в декількох банках. Їм буде 
практичний один інтернет-банкінг, де вони зможуть управляти всіма своїми 
рахунками. Технічно це можна реалізувати через інтеграцію в форматі 1С. 

Перспективним напрямком можуть стати нові платформи для аналітики та 
банкінгу з використанням технології штучного інтелекту. 

Виходячи із цього банки мають розробити стратегію розвитку і визначитися 
із сегментом (наприклад, зосередитися на роботі з поколінням Y, або дати 
клієнтам цифрове вирішення конкретної проблеми). Вони повинні 
сконцентруватися на розробці послуг, котрі будуть приносити реальну користь 
своїм клієнтам, скажімо, економитимуть час. 

Ще один важливий напрямок – це підвищення фінансової грамотності 
клієнтів банків. Адже впровадження технології без належного ознайомлення з 
нею широких верств не є продуктивним варіантом і, відповідно, не знайде 
широкого застосування.  

Нині однією із найбільших проблем для України, на нашу думку, є недовіра 
населення до вітчизняної банківської системи, зумовлена глибокою кризою галузі 
в останні роки. А без повернення довіри до української банківської системи та 
вирішення низки інших проблем цієї сфери про цифровий банкінг говорити 
недоречно. Тому його розвиток не завжди є драйвером для піднесення 
банківського сервісу. 
 

Мушка А.А. 
«Фінанси і кредит», банківська справа 4 курс 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник –  

к.е.н., доцент кафедри банківської справи Охрименко І.Б. 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 

 
Сьогодні вагомість та практичну значимість проблеми розвитку банківських 

інновацій у цифровій економіці важко переоцінити. Адже традиційні підходи 
надання банківських послуг вже не задовільняють очікування основної маси 
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