
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99www.economy.in.ua

УДК 336.71

М. М. Король,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
ORCID ID: 0000H0003H4031H0858
С. В. Парлаг,
магістр факультету міжнародних економічних відносин,
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
ORCID ID: 0000H0002H9147H226X

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.9.99

М. Korol,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor

of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

S. Parlah,

Master of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON BANKING IN UKRAINE

У науковій публікації проаналізовано вплив цифровізації на банківську діяльність України. ОкреслеQ

но проблеми під час впровадження цифровізації. Водночас проаналізована Комплексна програма розQ

витку фінансового сектору України до 2020 року. Особливу увагу приділено системі електронних плаQ

тежів, детально проаналізовано її завантаженість. Досліджено виникнення ринку fintech в Україні, окQ

реслено проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Розглянуто впровадження електронного доQ

кументообігу, системи Bank ID, Центру оброблення та зберігання даних і електронного архіву НБУ. ЗазQ

начається проблема кіберзахисту в банківській системі України. Виокремлено позитивні результати вплиQ

ву цифровізації на банківську систему України та наданий графік щодо кількості відділень банків за осQ

танні три роки. Зроблено висновки та перспективи подальшого стратегічного розвитку у зазначеному

напрямі.

Banking functions as a circulatory system of any country, to which can be attributed accumulation,

distribution, and hence reallocation of the monetary resources. This scientific publication analyzes the impact

of digitalization on banking activities in Ukraine. Nowadays, new technologies penetrate into all spheres of

human life, clearly affecting not only the economic relations of the state, but also the relations of a financial

nature. Almost all countries are gradually beginning to introduce a "digital economy" based on computer

technology, due to its obvious competitive advantages at innovative development of economic systems at various

levels. Correspondingly, the digitalization is transferred into the banking system, which still plays an important

role in the efficient functioning of each country, as it is the banks that work with the country's payment system,

are the main source of credit and act as a reliable repository of money. Therefore, anything impacting the banking

sector is important and requires detailed research and analysis. Despite the significant number of publications

about the processes of digitalization in the banking system, not enough attention is paid to the analysis of the

impact of digitalization on banking activity in Ukraine in recent years, taking into account current indicators,

their problems and prospects.This paper notes the problems of Ukraine during the introduction of digitalization.

The Comprehensive Program for the Development of the Financial Sector of Ukraine until 2020 is analyzed.

Particular attention is paid to the nonQcash economy, namely the electronic payment system. The reasons for the

emergence of the fintech market in Ukraine are provided. The introduction of electronic document management,

Bank ID system, Data Processing and Storage Center and electronic archive of the NBU are considered. The

problem of cyber defense in the banking system of Ukraine and the most common types of cybercrime are noted.

The positive results of the impact of digitalization on the banking system of Ukraine are highlighted and a figure
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of the number of bank branches for the last three years is provided. The graph on the impact of digital

transformation on the level of the bank's profit in relation to potential profits and losses is provided. The further

Strategy of Fintech development in Ukraine till 2025 is specified. Conclusions have been made and prospects for

further strategic development in this area have been identified.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі прогресивні новітні технології

проникають у всі сфери людського життя, впливаючи
не лише на економічні відносини держави, а й на відно$
сини фінансового характеру. Майже всі країни посту$
пово починають запроваджувати "цифрову економіку",
яка базується на комп'ютерних технологіях, через її
очевидні конкурентні переваги інноваційного розвитку
економічних систем різних рівнів.

Відповіднo, подальша цифровізація переходить і на
банківську систему, яка досі відіграє важливу роль в
ефективному функціонуванні кожної країни, оскільки
саме банки працюють з платіжною системою країни, є
основним джерелом кредиту, а також виступають на$
дійним сховищем грошей.

Тому будь$який вплив на банківський сектор має
важливе значення і потребує детального дослідження
та аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність вивчення впливу цифровізації на бан$

ківську діяльність досліджувалась як вітчизняними, так
і зарубіжними науковцями. Особливої уваги заслуго$
вують праці таких зарубіжних вчених: Д. Зиммерман,
С. Карбо$Вальверде, Д. Кліфф, Д. Роуза та ін. Серед
вітчизняних науковців особливу наукову цінність пред$
ставляють роботи таких вчених,: Шелудько С.А, Брат$
кевич П.П., Семеног А.Ю., Цирулик С.В., Соколова Г.Б.,
Веретюк С.М., Пілінський В.В., Коляденко С.В. та ін.

Попри значну кількість публікацій, присвячених
процесам діджитилізації в банківській системі, поза
їхньою увагою залишається аналіз впливу цифровізації
на банківську діяльність в Україні за останні роки, бе$
ручи до уваги сучасні показники, їхні проблеми та пер$
спективи.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є комплексний аналіз впливу цифро$

візації на розвиток банківської системи в Україні, бе$
ручи до уваги її стан за останні роки, з врахуванням ос$
танніх досягнень розвитку фінансових технологій та
функціонально$процесних інновацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Цифровізація або діджиталізація в банківській
діяльності — це сукупність сучасних економічних,
організаційно$управлінських, інституційних інновацій в
будь$якій галузі банку, які пов'язані із розвитком циф$
рових технологій. В умовах зростаючої конкуренції вона
сприяє розширенню клієнтської бази, збільшенню час$
тки ринку банківських послуг, зменшенню витрат, підви$
щенню фінансової стійкості та безпеки банку [3, c. 1].

Попри те, що Україна відносно молода країна і от$
римала незалежність в 1991 р., вже в 1993 р. було ство$
рено систему електронних платежів (СЕП) а протягом
1996—1998 рр. — національну платіжну систему із вве$
денням нових технологій перерахування коштів на ос$
нові електронних платежів [14; 18].

Однак у подальшому Україна не поспішала впровад$
жувати новітні технології через непідготовленість (як
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самої банківської системи, так і інформаційної платфор$
ми країни) та триваючих економічних криз.

Наприклад, в Україні досі існує проблема "цифро$
вого розриву", тобто, коли широкосмуговий доступ до
мережі інтернет значно відрізняється у великих містах і
невеликих селах [21].

Лише в 2013 р. Кабінет Міністрів України видав роз$
порядження "Про схвалення Стратегії розвитку інфор$
маційного суспільства в Україні", яке було направлено
на глибокий розвиток українського інформаційного
суспільства в перспективі до 2020 р. [5, с. 93].

Тому не дивно, що згідно з світовим рейтингом циф$
рової конкурентоспроможності IMD (World Digital
Competitiveness Ranking) Україна посіла 60 місце (із
63 можливих) у 2019 році [23, c. 162].

У 2015 році Національний банк України (НБУ) по$
чав реалізовувати Комплексну програму розвитку
фінансового сектору України до 2020 року для досяг$
нення стійкого розвитку фінансового ринку, щоб лібе$
ралізувати фінансові ринки, стимулювати рівну конку$
ренцію, подолати наслідки економічної кризи та впо$
рядкувати ринки [11].

Саме в цій програмі значна увага приділялась циф$
ровізації банківської сфери, а саме таким складовим, як
безготівкова економіка, розвиток ринку Fintech, вико$
ристання новітніх ІТ$технологій (електронний документо$
обіг, система Bank ID, створення Центру оброблення та
зберігання даних та електронний архів НБУ) [2, с. 9—10].

У результаті 64% дій Комплексної програми 2020
було реалізовано повністю [2, с. 7], зокрема:

1. Безготівкова економіка.
Головну роль у цифровізації відіграє система елек$

тронних платежів (СЕП), яка була удосконалена, а її
регламент роботи був розширений до 23/7. Це дає змо$
гу обслуговувати платежі цілодобово, що в свою чергу
сприяє розширенню доступу клієнтів до фінансових
послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків
[19].

Така система забезпечує розрахунки банків та їх
клієнтів у гривні в межах України і на сьогодні обслуго$
вує 96% міжбанківських платежів. На рисунку 1 зобра$
жена схема міжбанківського переказу.

У режимі онлайн платіж потрапляє на рахунок бан$
ка$одержувача відразу, а у файловому режимі час над$
ходження платежу від банку$відправника до банку$
одержувача складає в середньому від 10 до 20 хвилин.

На рисунку 2 зображена завантаженість СЕП про$
тягом 2010—2019 рр.

Попри те, що кількість початкових платежів про$
тягом 2010—2019 рр. зросла лиш орієнтовно на 50 млн
(384 млн у 2019 р.), сума початкових платежів значно
збільшилась орієнтовно з 8 трлн грн до 33 трлн грн
(32 472 млрд грн у 2019 р.).

Середньоденний обсяг операцій складає 1,5 млн пла$
тежів на суму близько 130 млрд грн [18].

Також на сьогодні проводиться робота щодо імпле$
ментації стандарту ISO 20022 у частині узгодження обо$
в'язкових реквізитів електронного формату повідом$
лень для переказу коштів та бізнес$моделі кредитового
переказу для фінансового ринку України [2, с. 26]. Ме$
тою стандарту є модернізація фінансової інфраструк$
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тури країни, поліпшення кон$
курентоздатності та її інтегра$
ція зі світовими ринками [15].

2. Розвиток ринку Fintech
[2, с. 30].

Ринок Fintech — це місце
взаємодії технологічних ком$
паній, що надають фінансові
продукти, які за своєю суттю
є простішими, гнучкішими,
адаптивними і доступними для
клієнтів в будь$який час і в
будь$якому місці [4, с. 328].
Словом, Fintech (фінтек) заз$
вичай називають стартапи, які
вроваджують сучасні технології у сферу фінансів й роб$
лять фінансові сервіси більш ефективними і менш зат$
ратними [22].

Fintech компанії виникли внаслідок появи нових тех$
нологій та недосконалого функціонування класичних
фінансових інститутів (зокрема банків), які через регу$
ляторні та законодавчі обмеження, запровадженні для
подолання наслідків кризи не змогли швидко та адек$
ватно відреагувати на потреби споживачів [4, c. 327—
328].

Нині компанії Fintech вже є загрозою для традицій$
них гравців. Швидкий розвиток українського фінтеху
був викликаний послідовними кризами в період з 2008
по 2017 рік, коли кількість діючих банків в Україні ско$
ротилася з 175 до 88 одиниць. На фоні цього зменшив$
ся доступ населення до банківських послуг, скорочува$
лася кількість відділень і зростала недовіра до традиц$
ійних фінансових установ [22].

Але значний сплеск розвитку фінтеху припадає саме
на 2016—2019 роки: 58% компаній були засновані в ос$
танні 3 роки [6, c. 17].

Після тривалих дискусій 23 квітня 2019 року Прав$
лінням НБУ було затверджено Положення про Експер$
тну раду з питань комунікації з інноваційними компа$
ніями та проєктами та Положення про порядок взає$
модії Експертної ради з питань комунікації з іннова$
ційними компаніями та проектами [2, с. 30].

Такий інструмент дає змогу регулятору зрозуміти
потреби та напрямки розвитку фінтех$ринку, а іннова$
ційним компаніям — особливості регулювання та зако$
нодавчої бази [9].

Також протягом 2015—2020 рр. опрацьовувалося
питання можливості внесення змін до ЗУ "Про Націо$
нальний банк України" щодо визначення на законодав$
чому рівні право НБУ створювати "регуляторні пісоч$
ниці" [2, с. 30].

Ще одним глобальним кроком стало створення Ук$
раїнського стартап$фонду, де інноваційний бізнес може
отримати грант у розмірі 25—75 тис. доларів. Заявки до
нього також подають фінтех$компанії,
хоча це не є їх основним профілем.

Загалом 2019 рік українського рин$
ку характеризувався низкою показ$
ників, які швидко зростали та створю$
вали умови для подальшого динамічно$
го розвитку галузі фінансових інновацій
[6, c. 16].

На рисунку 3 зображено рівень роз$
витку глобальних напрямів фінтеху в
Україні з врахуванням кількості ком$
паній на кожен напрям.

Український ринок Fintech налічує
понад 100 фінтех$компаній, переважна
більшість з яких є постачальниками пла$
тіжних сервісів (EasyPay, LiqPay, IBOX
і інші), а також розвинене онлайн$кре$
дитування (Creditplus, Moneyveo,
MOCash і інші) та інфраструктурні
рішення (BinTels, ProCard, SkyService).

Серед великих фінтех$компаній набув популярності по$
вністю мобільний банк, який не має жодних фізичних
відділень (Монобанк) [6, c. 16].

Ринки, на яких працюють українські фінтех$ком$
панії: Європа (72%), пострадянські (30%), США (21%),
інші (19%)

На жаль, в Україні ринок Fintech розвивається не
так стрімко, як в інших державах, оскільки має недо$
сконале законодавче підгрунтя, наразі слабко капіталі$
зований та здебільше сконцентрований у вузьких сфе$
рах [6, c. 19].

3. Використання новітніх ІТ$технологій.
3.1. Електронний документообіг [2, с. 42].
З метою застосування новітніх мобільних технологій

та розширення можливостей впровадження інновацій
було прийнято комплекс змін до нормативно$правових
актів.

Зокрема станом на 2018 р. система електронного до$
кументообігу АСКОД (далі СЕД АСКОД) була підклю$
чена до 3230 користувачів (працівники структурних
підрозділів які зареєстровані у мережі НБУ та мають ро$
бочі станції).

Засобами СЕД АСКОД забезпечується створення,
опрацювання (погодження/перевірка/ підписання), реє$
страція, розгляд та виконання документів.

Саме кваліфікованим електронним підписом праці$
вники структурних відділів НБУ підписують 80%
внутрішніх документів і 49% розпорядчих актів.

Також, станом на 2018 року частка документів в
електронному вигляді у загальному документообігу
складає 51%. При цьому частку внутрішніх документів
у паперовій формі зменшили до 20%, а частку норма$
тивних та розпорядчих актів у паперовій формі змен$
шили до 51%. Обмін документами в електронній формі
з банківською системою здійснюється у повному обсязі.

3.2. Система Bank ID.
З 1 грудня 2016 р. було підключено Національну си$

стему електронної дистанційної ідентифікації фізичних
осіб (Система Bank ID) [2, с. 43].

Рис. 1. Схема міжбанківського переказу в СЕП

Джерело: [18].

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Кількість початкових платежів, млн шт.

Сума початкових платежів, трлн грн

Рис. 2. Завантаженість СЕП у 2010—2019 рр.
Джерело: [18].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/2020102

Мета системи Bank ID
полягає в тому, щоб гро$
мадяни отримали зручний
та безпечний доступ до
державних, фінансових,
комерційних та некомер$
ційних послуг, що мають
позитивну можливість на$
даватися дистанційно та
потребують ідентифікації
[17].

Станом на 17 січня
2020 року учасниками си$
стеми є 11 банків України,
які підключені до системи
в якості абонентів$іденти$
фікаторів, та 16 установ,
які підключені до системи
в якості абонентів$нада$
вачів послуг [2, с. 43].

3.3. Створення Центру
оброблення та зберігання
даних (далі ЦОД) і ство$
рення електронного архі$
ву НБУ.

ЦОД НБУ — це висо$
коефективний та інновац$
ійний комплекс з оброб$
лення, збереження та пе$
редачі інформації з вико$
ристанням інноваційних
технологій [12].

Щоб полегшити вико$
ристання новітніх ІТ$технологій для учасників фінан$
сового сектору та забезпечити надійність ІТ$інфраст$
руктури НБУ, були реалізовані певні заходи Проекту
будівництва ЦОД НБУ щодо побудови ІТ$інфраструк$
тури (модернізація мереж та систем зберігання даних).

Задля спрощення та економії зберігання паперово$
го архіву, були здійсненні заходи щодо створення елек$
тронного архіву НБУ, зокрема:

1) виконано обстеження процесів забезпечення до$
архівного та архівного зберігання документів;

2) затверджено регламент процесу систематизації,
доархівного та архівного зберігання документів;

3) придбано обладнання для діджиталізації архівних
документів центрального апарату НБУ [2, с. 43].

Важливе місце в банківській діяльності почав посідати
кіберзахист, оскільки з впровадженням нових технологій,
з'явився новий вид злочину — кіберзлочин. У відповідь на
це Україна прийняла відповідні закони і нормативні акти,
що регулюють цю сферу і постійно їх вдосконалює.

Так, у 2017 р. НБУ прийняв постанову "Про зат$
вердження Положення про організацію заходів із

забезпечення інформаційної безпеки в банківській
системі України", а у 2019 р. задля кращого розвит$
ку кібербезпеки Центр кіберзахисту НБУ та Дер$
жавний центр кіберзахисту Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації Украї$
ни підписали Меморандум про взаємодію та співро$
бітництво в сфері кібербезпеки та кіберзахисту [13;
16].

На жаль, велика кількість українських банківських
установ надає перевагу в подоланню наслідків кібер$
злочинів, а не інвестуванню коштів у пошук засобів за$
хисту даних та рахунків своїх клієнтів. Значною пробле$
мою є також те, що більшість банків намагаються при$
ховувати наявні кіберзлочини задля збереження дові$
ри своїх клієнтів.

Найбільш поширеними злочинами в банківській
сфері є шахрайство з використанням платіжних карток
та їхніх реквізитів, несанкціоноване списання коштів із
банківських рахунків, утручання в роботу Інтернет$бан$
кінгу, розповсюдження комп'ютерних вірусів. Якщо се$
редній показник таких злочинів у країнах Європейсь$
кого Союзу становить 0,07%, то в Україні кількість по$
дібних злочинів сягає 0,045% усіх операцій із платіжни$
ми картками [1, с. 358].

Варто відзначити, що в Україні кіберзахист є ще не
досатньо розвинений і потребує більшої уваги, оскіль$
ки за останні 5 років рівень інформаційних злочинів
виріс у 2,5 рази [8].

Однозначно позитивним результатом цифровізації
України в останні роки є її провідні місця за такими по$
казниками [6, c. 16]:

1. Україна посідає 4 місце у світі за рівнем розвитку
безконтактних платежів. Налічується понад 38 млн
активних карток, з яких 5,3 млн оснащені безконтакт$
ною технологією.

2. Україна входить до 5$ки найкращих країн за пла$
тіжними операціями з NFC: понад 20 банків пропону$
ють NFC$сервіси.

Ще одною позитивною рисою є зменшення бан$
ківських відділень вже не через кризу, а за рахунок елек$
троннізації банківської сфери (рис. 4).
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Джерело: [6, c. 16].

9489
8509 8002

10316

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Роки

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Рис. 4. Кількість відділень банків протягом
01.01.2017—01.01.2020

Джерело: [10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

103www.economy.in.ua

Зокрема, протягом останніх чотирьох років кіль$
кість фактичних банківських відділень зменшилась на
2314. Найбільша кількість установ була закрита саме в
АТ "Ощадбанк" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" [10].

Варто зазначити, що і початок 2020 року відзна$
чається зростанням користування цифровізованими
банківськими послугами, однак основна причина це без$
перечно пандемія.

Наприклад, у першому кварталі 2020 р. за загаль$
ною кількістю операцій та сумою переважали саме без$
готівкові операції в порівняні з готівковими: кількість
їх становила 85,4% (1 183,2 млн шт.), а сума — 54,6% (503
млрд грн) від суми усіх операцій.

Згідно з показниками ПриватБанку, за перші 4 тижні
карантину в Україні кількість щоденних вилучень го$
тівки в касах банку зменшилась у 4,5 рази [6, c. 7].

Вищезазначене не залишає сумнівів, що цифровіза$
ція банківської системи поступово відбудеться у всіх
країнах, оскільки її вигоди безперечні. Це підтверд$
жується світовими тенденціями цифровізації банків
(рис. 5).

Потенційні прибутки на 10% переважають над втра$
тами.

У свою чергу задля подальшого впровадження ін$
новацій, НБУ затвердив Стратегію розвитку Fintech в
Україні до 2025 року — поетапний план створення в Ук$
раїні повноцінної екосистеми fintech з інноваційними
фінансовими послугами та доступними цифровими по$
слугами.

Основними завданнями Стратегії є стійкий розви$
ток інновацій, розвиток безготівкової економіки, підви$
щення фінансової грамотності споживачів та бізнесу
[20].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Вплив цифровізації на Україну був помітний вже з

1993 р., але значної популярності набув лише починаю$
чи з 2013 р., коли Україна почала створювати умови для
цифровізації економіки.

Можна сказати, що саме Комплексна програма роз$
витку фінансового сектору України до 2020 року дала
значний поштовх у цьому напрямі, оскільки вона вклю$
чила у собі цілу секцію, присвячену цифровізації.

До ключових результатів, які виникли під впливом
діджиталізації можна віднести — запровадження Bank
ID НБУ, створення умов надання небанківських фінан$
сових послуг онлайн, впровадження електронного
підпису у банківський системі, створено умови для пе$
реходу банків до Paperless та інше.

Нині система електронних платежів обслуговує 96%
міжбанківських платежів, що є значним досягненням
для України.

Також необхідно відмітити, що ринок Fintech почав
зростати за рахунок розвитку інтегрованої мережевої
технології та законодавчого підгрунтя і заміняти бан$

ківські установи, незважаючи на свою вузьку направ$
леність на сьогодні.

Варто було б виділити такі перспективи подальших
досліджень, а саме ринок  Fintech, який вже зараз є за$
грозою для класичних банківських установ, а в майбут$
ньому досягне ще більшого успіху. Задля його ефектив$
ного функціонування в 2020 р. НБУ навіть затвердив
Стратегію розвитку Fintech в Україні до 2025 року, яка
полягає в значному інноваційному розвитку України.
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