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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦIЯ БАНКIВ В УКРАЇНI

Бутенко В.В., Дроздина А.А. Цифрова трансформацiя банкiв в Українi. Статтю присвячено вивчен-
ню та аналізу банківського сектору у форматі трансформації банків в Україні. Досліджується розвиток фі-
нансового посередництва, а саме трансформація банків у вигляді цифрового банкінгу. Здійснено огляд най-
більш розповсюджених вітчизняних інноваційних банківських продуктів. Сформульовані основні стратегії 
розвитку та маркетингових комунікацій у банківській сфері, надано розмежування та характеристика най-
сучасніших моделей ведення банківського бізнесу, зроблена порівняльна характеристика моделей ведення 
банківського бізнесу, що дало можливість висвітлювати переваги та недоліки. На основі проведеного до-
слідження виокремлені основні банки, які впроваджують цифровізацію своїх послуг, визначені проблеми, 
з якими стикаються нині ці банки, та виокремлено необхідність у сучасних умовах переходу банківського 
сектору на інноваційний шлях цифрової трансформації.

Ключові слова: інтернет-банкінг, трансформація банків, цифровий банкінг, банківські продукти, інно-
ваційні продукти.

Бутенко В.В., Дроздина А.А. Цифровая трансформация банков в Украины. Статья посвящена из-
учению и анализу банковского сектора в формате трансформации банков в Украине. Исследуется развитие 
финансового посредничества, а именно трансформация банков в виде цифрового банкинга. Проведен об-
зор наиболее распространенных отечественных инновационных банковских продуктов. Сформулированы 
основные стратегии развития и маркетинговых коммуникаций в банковской сфере, предоставлены разгра-
ничения и характеристика современных моделей ведения банковского бизнеса, сделана сравнительная ха-
рактеристика моделей ведения банковского бизнеса, что позволило освещать преимущества и недостатки. 
На основе проведенного исследования выделены основные банки, которые внедряют цифровизацию своих 
услуг, определены проблемы, с которыми сталкиваются сегодня эти банки, и выделена необходимость в 
современных условиях перехода банковского сектора на инновационный путь цифровой трансформации.

Ключевае слова: интернет-банкинг, трансформация банков, цифровой банкинг, банковские продукты, 
инновационные продукты.

Butenko Viktoriia, Drozdyna Anastasiia. Digital transformation of banks in Ukraine. The history of finan-
cial intermediation is related to the need to overcome the space and time constraints of trading. It is because of the 
spatial remoteness of the counterparties that a financial intermediary arises, which provided the liquidity necessary 
for the transaction and assumed some of the risks and created the conditions for completing the transaction, provid-
ing the calculations. Therefore, the purpose of the study is to summarize theoretical provisions on new digital tech-
nologies of banking activity, systematization of modern tendencies of provision of banking services with the use of 
remote sales channels, substantiation of their influence on the modern domestic economic and national economy. It 
should be noted that the development of digital technologies and mobile Internet access has a significant impact on 
the activity of even those banks, which are not technological leaders but rather fall into the category of “followers”. 
If before the client from the institution of the bank in which it is serviced, it was only necessary to obtain a limited 
list of purely banking services, then most banks are competing for the number of services provided and the possibil-
ity of receiving and using them remotely. The greater the number of services provided to the client, the higher the 
customer loyalty indicators. Today in Ukraine the most active are the digitalization of Privatbank, Raiffeisen Bank 
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Aval, Alfa-Bank and other banks. They are separated from other banks by providing innovative products, including 
Internet banking. One of the problems of remote banking service is an Internet banking connection channel, which 
is implemented through the site only in four banks: Privatbank, Sberbank, FUIB and Alfa-Bank. Other financial 
institutions have a branch, call center or ATM connection. The downside is also the inability to open a current ac-
count through Internet banking. Mobile applications are represented by most of the analyzed banks, but it remains 
relevant to provide a full range of banking services that will be available from a smartphone. Increased competition 
provokes increased threats to banks, which are expressed in cyberattacks. Information interventions pose a signifi-
cant threat to cyber security. Threats can be both internal and external. In order to develop an effective mechanism 
for counteracting cyber threats, Ukraine needs to take the existing practice of other countries and the international 
community as an example and bring it into line with Ukrainian realities.

Key words: internet-bankng, banking transformation, digital banking, banking products, innovative products.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Iсторiя розвитку фiнансового посеред-
ництва пов’язана з необхiднiстю долання просто-
рово-часових обмежень торговельної дiяльностi. Саме 
через просторову вiддаленiсть контрагентiв виникає 
потреба у фiнансовому посереднику, який надавав би 
необхiдну для проведення операцiї лiквiднiсть i при-
ймав на себе частину ризикiв, створював умови для 
завершення операцiї, забезпечуючи розрахунки. Таким 
посередником є банкiвська установа, проте протягом 
останнiх десятилiть ассоцiацiя iз термiном «банк» сут-
тєво змiнюється завдяки цифровiзацiї. 

Банкiвський сектор тривалий час в iсторiї вва-
жали досить консервативним у використання новiтнiх 
технологiй. Однак сьогоднi банкiвськi установи 
та фiнансовi компанiї не залишаються осторонь 
технологiчного прогресу, насамперед через iстотне 
пiдвищення конкуренцiї з боку фiнансових компанiй, 
сфера дiяльностi яких безпосередньо стосується 
надання банкiвських та iнших фiнансових послуг.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спирається автор. У роботах 
О.М. Брегеди, Л.А. Зверук, С. Кириленко, І.О. Лютого, 
О. Мошенець, О.О. Солодкої, Кінг Бретт та iнших 
дослiджуються проблеми та перспективи розви-
тку цифрової трансформацiї банкiв; розглядаються 
поняття цифрового банкiнгу та iнтернет-банкiнгу; 
аналiзуються особливостi цих процесiв в Українi та 
оцiнюються перспективи їхнього розвитку. Однак 
не досить дослiдженим залишаються питання сто-
совно нарощування обсягiв каналiв пiдключення до 
iнтеренет-банкiнгу внаслiдок слабкого економiчного 
розвитку країни, нерiвномiрностей регiонального роз-
витку, а також уповiльнення темпiв зростання добро-
буту населення.

Формулювання завдання дослідження. Узагаль-
нення теоретичних положень щодо нових цифрових 
технологiй банкiвськiй дiяльностi, систематизацiї 
сучасних тенденцiй надання банкiвських послуг 
iз використанням дистанцiйних каналiв продаж, 
обґрунтування їхнього впливу на сучасну вiтчизняну 
економiку, аналiз досвiду банкiвських установ розви-
нутих країн.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стрiмкий розвиток iнформацiйних 
технологiй та їх проникнення у повсякденне життя при-
водять до кардинальних змiн у поведiнцi споживачiв. 

Розглядаючи особливостi надання фiнансових послуг, 
варто зауважити, що iстотний вплив новiтнiх технологiй 
на формування стратегiї розвитку банкiвських i 
фiнансових компанiй приводить до переосмислення 
побудови взаємозв’язку продавця та споживача послуг. 
У банкiвському бiзнесi за останнi десятилiття вiдбулося 
багато змiн, у тому числi пов’язаних iз впровадженням 
шнновацiйних технологiй. 

14.06.2018 пiд час засiдання членiв Нацiонального 
банку України, мiнiстерств та вiдомств, народних 
депутатiв України було розглянуто Концепцiю роз-
витку цифрової економiки та суспiльства України на 
2018–2020 роки та пропозицiї Iнституту економiки 
та прогнозування НАН України щодо розроблення 
Стратегiї цифрового розвитку України на перiод 
2019–2035 рокiв та Нацiональної програми «Цифрова 
Україна 2025»[1]. 

Це засiдання сиволiзувало офiцiйний початок 
реформ у банкiвському секторi, якi почалися ще 
декiлька рокiв тому в Українi. Цифровi фiнансовi 
послуги сьогоднi все частiше демонструють свої 
переваги перед традицiйним банкiнгом. Споживачiв 
фiнансових послуг сьогоднi цiкавить максимально 
ефективне та швидке задоволення всiх фiнансових 
потреб, вiд придбання товару, не виходячи з дому, до 
отримання кредиту в разi нестачi фiнансових коштiв 
для такої операцiї.

Найбiльш розповсюдженими є такi види 
вiтчизняних iнновацiйних банкiвських продуктiв [2]: 

1) мобiльний банкiнг; 
2) Iнтернет; 
3) «зона 24»; 
4) електронний банкінг; 
5) POS-термiнали в торговельних мережах – оплата 

приймається не через пластиковi картки, а завдяки 
NFC-чiпам, вбудованим у телефон. 

Проте надання клiєнтам, передусiм фiзичним осо-
бам, можливостi у дистанцiйному режимi перевiрити 
баланс рахунку, отримати виписку та здiйснити iншi 
базовi операцiї не є достатньою умовою для утри-
мання банком ринкових позицiй та подальшого зрос-
тання. Цей факт пiдтверджується прикладами серед 
небанкiвських компанiй, якi є основними конкурен-
тами банкiв на ринку фiнансових послуг. Так, компанiя 
Google нещодавно запровадила можливiсть проведення 
зручних розрахункiв i переказу коштiв за допомогою 
iдентифiкатора електронної пошти. Компанiя PayPal, 
що вже багато рокiв пропонує подiбну можливiсть, 
вирiшила пiти далi i розробляє унiверсальну платiжну 
картку, емiтентом якої виступатиме сама компанiя. Для 
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власних дистриб’юторiв свiтовий рiтейлер Amazon 
пропонує кредитнi послуги, i за кiлькiстю таких 
клiєнтiв компанiя може претендувати на показники 
великого банку [2]. 

Спрямовуючи свої зусилля на переосмислення 
стратегiї розвитку та маркетингових комунiкацiй, бан-
кам слiд звернути увагу на такi напрями [3]: 

По-перше, багатоканальне обслуговування. 
По-друге, орiєнтацiя на споживача з його потре-

бами та бажаннями. 
По-третє, надання супутнiх та небанкiвських послуг. 
Перехiд банкiв до цифрової епохи на практицi 

означає не лише розроблення мобiльних додаткiв 
i забезпечення вiддаленого доступу до базових 
банкiвських послуг, а й тотальну трансформацiю 
банкiвської iнфраструктури та змiну моделi управлiння 
банкiвською установою, а саме: 

1. Створення повнiстю цифрових продуктiв, що не 
потребують паперового документообiгу.

2. Тiсна iнтеграцiя банкiвських програмних 
комплексiв iз CRM-системами та програмним забезпе-
ченням, що дозволяє вiдстежувати активнiсть клiєнтiв, 
аналiзувати отриману iнформацiю та будувати про-
гнози щодо подальших потреб клiєнта на основi його 
досвiду.

3. Спрощення послуг i порядку взаємодiї iз 
клiєнтом з одночасним розширенням кiлькостi надава-
них послуг. 

Аби йти у ногу iз часом, банкам необхiдно пере-
глянути наявнi стратегiї i доповнити iх або розробити 
новi, якi є основою формування iнновацiйних моделей 
ведення банкiвського бiзнесу. Найбiльш поширеними 
серед них прийнято вважати: «Розумний багатоканаль-
ний банк», «Соцiально-зорiєнтований банк» i банк 
у виглядi «Фiнансової/нефiнансової цифрової еко-
системи» [4]. Бiльшiсть банкiв дотримуються моделi 
«Розумний багатоканальний банк». Така модель базу-
ється на мультиканальнiй iнтеграцiї, що фокусується 
на цифрових каналах. Можна видiлити такi основнi 
елементи цієї моделi: 

1. Надсучасна мультиканальна iнтеграцiя, що зосе-
реджена на цифрових каналах. 

2. Всеохоплююча аналiтика, яка заснована на ефек-
тивному зборi iнформацiї про клiєнтiв, сегментацiї i 
прогнозному моделюваннi для створення збалансова-
ного портфеля банкiвських продуктiв. 

3. Управлiння в режимi реального часу. 
4. Iнновацiйнi консультативнi послуги, пов’язанi 

з використанням цифрових каналiв та персональної 
аналiтики. 

5. Продуктовi пропозицiї та цiновi схеми, заснованi 
на мiкросегментах. 

Модель «Розумного багатоканального» банкiнгу 
використовують найбiльшi банки в Українi, зокрема 
ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «При-
ватБанк», АТ «УкрСиббанк» та iншi банки, якi забез-
печують клiєнтам багатоканальне обслуговування 
в режимi 24/7 [7, 8, 9]. Так, загальнодоступними 
iнновацiйними сервiсами ПАТ «Державний ощадний 
банк України» сьогоднi є: мобiльний-банкiнг «Ощад 
24/7» та веб-банкiнг «Ощад 24/7». Мобiльний банкiнг 
надає можливiсть клiєнтам керувати власними рахун-
ками, здiйснювати платежi та переказувати кошти 
за допомогою мобiльного телефону, а веб-банкiнг 

дає змогу без вiдвiдувань банку контролювати стан 
власних рахункiв та здiйснювати банкiвськi операцiї 
цiлодобово з будь-якої точки свiту, де є доступ до 
мережi Iнтернет [5]. Зараз використання смартфонiв 
значно розширило можливостi мобiльного банкiнгу. 
Мобiльний телефон починає замiнювати пластикову 
картку як засiб платежу. Так, клiєнти «ПриватБанку» 
й «Альфа-Банку» можуть оплачувати товари на касi 
за допомогою мобiльних телефонiв. При цьому їм 
доступнi найсучаснiшi платiжнi технологiї: NFC, 
QR-коди i GPS. Зокрема, технологiя бездротового 
високочастотного зв’язку малого радiусу дiї NFC дає 
змогу завантажувати в смартфон платiжнi реквiзити й 
розраховуватися за товари, проводячи телефоном над 
POS-термiналом. 

Для захисту вiд ризикiв та безпечностi зберiгання 
даних про мобiльнi транзакцiї банки пропонують вико-
ристовувати клiєнтам такi сучаснi iнновацiї, як додатки 
та сервiси. Такий додаток, як LiqPay вiд «Приват-
Банку», зберiгає всю iнформацiю про платежi в хмарi 
(технологiя HCE), а сервiс Alfa-smart вiд «Альфа-
Банку» зберiгає номери кредитних карт на SIM-картi 
телефону завдяки спiвпрацi з компанiєю «Київстар» 
[10, 11]. Окрiм цього, додаток LiqPay i «Приват24» 
дозволяють оплачувати покупки, скануючи QR-коди 
вибраних товарiв за допомогою смартфона клiєнта, 
а також самостiйно створювати QR-код для оплати 
товарiв на касi [9]. У такому кодi зашифровано номер 
мобiльного, прив’язаного до електронного гаманця, 
що дає змогу навiть зняти грошi з банкомату.

Нововеденням, яке дозволяє задовольнити сучаснi 
запити, є додаток AirPay, використовуючи який, клiєнти 
«ПриватБанку» можуть оплачувати товари в будь-
якому типi платiжного термiналу з будь-якого смарт-
фону [5]. Для цього покупцевi необхiдно тiльки вка-
зати магазин, у якому вiн знаходиться, вибрати карту 
з мобiльного гаманця i вказати суму. Касовий апарат 
автоматично проводить платiж або додаток може зге-
нерувати числовий код iз платiжною iнформацiєю, 
який повiдомляється касиру для введення в систему 
i здiйснення платежу. Зараз шляхом використання 
технологiї мобiльного гаманця, створивши спiльний 
контент з нефiнансовими установами, банк стає для 
клiєнтiв «єдиним вiкном», за допомогою якого вони 
задовольняють свої фiнансовi i нефiнансовi потреби. 
Так, клiєнти «УкрСиббанку», якi є держателями кар-
ток Mastercard, отримують переваги у використаннi 
безконтактних платежiв на основi сервiсу Android Pay 
вiд Google. «УкрСиббанк» одним iз перших україн-
ських банкiв запровадив досить надiйний iнструмент 
розрахункiв за допомогою «смартфону в один дотик» 
на основi цього сервiсу [9]. Можливiсть використання 
iнновацiйного сервiсу виникла у зв’язку з ранiше 
запущеною в Українi глобальною цифровою платфор-
мою Mastercard Digital Enablement Service (MDES), 
завдяки якiй створюється унiкальний шифр, що дає 
змогу досягти максимального рiвня захисту платiжної 
транзакцiї [10]. 

Українськi банки пропонують використовувати 
смартфони не тiльки для оплати товарiв i послуг, але 
й для прийому платежiв. Мобiльний еквайринг для 
бiзнесу пропонують два українськi банки – «Райф-
файзен Банк Аваль» (PayMeUkraine) i «ПриватБанк» 
(iPay). Обидва банки випускають картрiдери, якi при-
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єднуються до смартфону за допомогою роз’єму для 
навушникiв. У комплектi зi спецiальним додатком 
пристрої дозволяють кур’єрам, таксистам i невели-
ким торговим точкам приймати до оплати пластиковi 
картки. Завдяки мiнi-термiналам «ПриватБанку» 
вдалося створити повноцiнну касу на смартфонi 
або планшетi. Вся iнформацiя про торговi операцiї 
зберiгається в хмарi, а безготiвковi платежi проходять 
через мобiльний POS-термiнал. Каса може замiнити 
традицiйнi системи ведення облiку в ресторанах i 
магазинах [5].

Надсучасним напрямом удосконалення управлiння 
банкiвськими послугами стало рiшення нацiонального 
рiвня створити, за iнiцiативи ПАТ «Економiчна 
теорiя жавний ощадний банк України», плат-
форму OschadBankID [8]. Ця платформа є засобом 
iдентифiкацiї та верифiкацiї користувача банкiвської 
картки державними органами, що дозволяє отримувати 
адмiнiстративнi послуги в online-режимi. Викорис-
товуючи електронний цифровий пiдпис, клiєнт може 
оформити дозвiльнi документи навiть на вiдкриття 
та ведення власного бiзнесу. Таке нововведення 
покращить iнвестицiйний клiмат у країнi, мiнiмiзує 
корупцiйний складник у вiдносинах громадян та 
бiзнесу з державними органами.

Використовуючи модель «Фiнансової/нефiнансової 
цифрової екосистеми», залежно вiд наявного у нього 
платiжного рiшення та технологiчної платформи, банк 
стає частиною цифрової екосистеми. Така модель за 
допомогою мобiльних технологiй просуває послуги, 
якi не обмеженi рамками традицiйних банкiвських 
продуктiв. Основними складовими частинами такої 
банкiвської моделi є [4]: 

1. Мобiльнi платежi, заснованi на технологiї NFC 
або мобiльного гаманця, що пiдсилює конкуренто-
спроможнiсть банку у сферi платежiв та допомагає 
збiльшувати кiлькiсть клiєнтiв. 

2. Iнновацiйнi послуги, якi удосконаленi iнстру-
ментами мобiльної комерцiї i сфокусованi на 
фiнансових i нефiнансових пропозицiях, мобiльному 
маркетингу, мобiльнiй лояльностi i мобiльнiй аналiтицi. 

3. Партнерство з небанкiвськими установами i ство-
рення спiльного контенту. 

В умовах фiнансових потрясiнь та нестабiльностi 
фiнансових ринкiв запорукою збереження позицiй 
банку на ринку є насамперед скорочення витрат, 
збiльшення швидкостi транзакцiй i мiнiмiзацiя кредит-
них ризикiв. Тому для банкiв важливим залишається 
пошук нової iнновацiйної моделi, яка б задовольнила 
вимоги сьогодення. У зв’язку з цим низка українських 
банкiв працює над переходом до технологiї «блок-
чейн», яку можна використати для управлiння на всiх 

напрямах, зокрема перевести на неї як управлiння 
ядром банку, так i напрями роботи з клiєнтами [10; 
11]. Майже на кожному з комп’ютерiв цієї мережi 
знаходиться копiя всiх блокiв, тому зламати блок-
чейн неможливо, що робить цю технологiю однiєю 
з найбезпечнiших у свiтi. Зростання безготiвкового 
грошового обороту за допомогою технологiї блокчейн 
пiдвищує прозорiсть кожної операцiї. Якщо ранiше 
банк тiльки фiксував зняття грошей з рахунку клiєнта, 
але не знав, з якою цiллю, то з появою банкiвських 
карт стало ясно, де вiдбулося зняття грошей, але не 
зрозумiло, на що. Під час застосування системи блок-
чейн у протоколi буде перераховано, на якi саме цiлi 
клiєнт витратив кошти. Таким чином, можна зробити 
порiвняльну характеристику цих 4 моделей ведення 
банкiвського бiзнесу (табл. 1):

Однак на сучасному етапi кiберзагрози в суспiльствi 
набирають значного масштабу. Вiдтепер успiшна атака 
хакерiв може призвести до пограбування банку чи зни-
щити успiшну органiзацiю. Наприклад, мiжнародна 
платiжна система SWIFT попередила про зростання 
кiберзагрози для банкiв, оскiльки хакери знайшли новi 
способи проведення атак (13 грудня 2016 р.) [10].

Нацiональний банк України та Незалежна асоцiацiя 
банкiв України планують створити спiльний центр 
реагування в банкiвськiй системi. Керiвництвом НБУ 
презентовано проект створення «Центру реагування 
на iнциденти кiбернетичної безпеки у банкiвськiй 
системi та платiжному просторi України CERT-NBU”. 
Вiдповiдно до своєї головної мети створення, CERT-
NBU має допомогти у вирiшеннi проблем боротьби 
з кiберзагрозами, буде сприяти розвитку банкiвської 
системи України загалом. 

Незважаючи на створення певних пiдроздiлiв 
для стримування кiберзагроз на всеукраїнському 
рiвнi, кiбератаки продовжують iснувати i вражати 
українськi банки. Загальна оцiнка подiй станом на 
27–29.06.2017 демонструє, що 70% українських 
банкiв так чи iнакше постраждали вiд кiбератак 
вiрусу Petya [11]. Саме в цi дати увесь свiт зазнав 
атаки цього вiрусу. Видимим наслiдком таких атак 
стала зупинка роботи термiналiв, платiжних сис-
тем, вiддiлень банкiв, а також обмежений доступ до 
iнтернет-банкiнгу та мiжнародних переказiв. Важливо 
розумiти, що кiбербезпека не може регулюватися лише 
на нацiональному або європейському рiвнях, для цього 
необхiднi глобальнi зв’язки. Активну позицiю щодо 
протидiї кiберзагрозам займає і провiдна мiжнародна 
безпекова органiзацiя – НАТО (вiддiл “Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence”).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямі. 

Таблиця 1
Основнi вiдмiннi риси моделей ведення банкiвського бiзнесу

Модель Характеристика
«Розумний багатоканальний банк» Забезпечення клiєнтам багатоканального обслуговування в режимi 24/7
«Соцiально-зорiєнтований банк» Встановлення зв’язку мiж банком i клiєнтом шляхом використання соцiальних 

мереж
«Фiнансової/нефiнансової 
цифрової екосистеми»

Просування послуг, що не обмеженi рамками традицiйних банкiвських 
продуктiв, за допомогою мобiльних технологiй (NFC або мобiльного гаманця)

«Блокчейн» Вказання у протоколi, на якi саме цiлi клiєнт витратив кошти
Джерело: сформовано автором на основi [10; 11]
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Пiдсумовуючи, слiд зазначити, що розвиток цифрових 
технологiй та мобiльного доступу до Iнтернету зна-
чною мiрою впливає на дiяльнiсть навiть тих банкiв, 
котрi не є технологiчними лiдерами, а радше належать 
до категорiї «послiдовникiв». Якщо ранiше клiєнту вiд 
установи банку, в якому вiн обслуговується, потрiбно 
було лише отримання обмеженого перелiку суто 
банкiвських послуг, то сьогоднi бiльшiсть банкiв кон-
курують за кiлькiстю надаваних послуг та можливiстю 
їх отримання й використання у дистанцiйному режимi. 
Чим бiльша кiлькiсть послуг надається клiєнту, тим 
вищi показники лояльностi клiєнтiв.

Сьогоднi в Українi найбiльш активно впровджу-
ють цифровiзацiю «Приватбанк», «Райффайзен Банк 
Аваль», «Альфа-Банк» та iншi банки. Вони видiляються 
з-помiж iнших банкiв наданням iнновацiйних 
продуктiв, у тому числi інтернет-банкiнгу. Однiєю iз 
проблем дистанцiйного обслуговування банкiв є канал 

пiдключення до iнтернет-банкiнгу, який реалiзований 
через сайт лише у чотирьох банкiв: «Приватбанк», 
«Ощадбанк», «Пумб» та «Альфа-Банк». У решти 
фiнансових установ доступне пiдключення через 
вiддiлення, call-центр або банкомат. Недолiком також 
є неможливiсть вiдкриття поточного рахунку через 
iнтернет-банкiнг. Мобiльнi додатки представленi в 
бiльшостi аналiзованих банкiв, проте залишається акту-
альним надання повного ассортименту банкiвських 
послуг, якi будуть доступнi зі смартфона.

Зростання конкуренцiї провокує посилення загроз 
банкам, що виражаються у кiбератаках. Iнформацiйнi 
iнтервенцiї становлять суттєву загрозу кiбернетичнiй 
безпецi. Загрози можуть бути як внутрiшнi, так i 
зовнiшнi. Для розроблення дiєвого механiзму протидiї 
кiберзагрозам Українi необхiдно взяти за приклад 
наявну практику iнших країн i мiжнародної спiльноти 
та привести її у вiдповiднiсть до українських реалiй.
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