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Дîñë³äжåíî åòàïè åâîëюö³ї бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³; îбґðóíòîâàíî âèä³ëåííÿ ï’ÿòîгî åòàïó, ÿêèé ðîзïî-
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âïðîâàäжåííÿì öèфðîâèх òåхíîëîг³é â бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Âèзíà÷åíî íàïðÿìè ðîзâèòêó ф³íàíñîâèх 
òåхíîëîг³é òà îхàðàêòåðèзîâàíî îñíîâí³ з íèх. Çðîбëåíî âèñíîâêè щîäî íàïðÿì³â ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàх ðîзâèòêó öèфðîâèх òåхíîëîг³é.
Êлючові слова: бàíê, бàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü, öèфðîâ³ òåхíîëîг³ї, ф³íàíñîâ³ òåхíîëîг³ї, ф³íàíñîâà  
åêîñèñòåìà.

Постановка проблеми. Îñíîâíèì òðåíäîì ðîз-
âèòêó ñâ³òîâîї åêîíîì³êè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ є її 
öèфðîâ³зàö³ÿ. Âïðîâàäжåííÿ öèфðîâîї åêîíîì³êè 
â êðàїíàх ñâ³òó ìàє ñóïðîâîäжóâàòèñÿ, з îäíîгî 
бîêó, зàêîíîäàâ÷èì âðåгóëюâàííÿì öèфðîâèх 
òåхíîëîг³é, щî зðîбèòü їх ñòàíäàðòèзîâàíèìè òà 
бåзïå÷íèìè, з ³íшîгî – ïîшóêîì íîâèх ìîäåëåé 
óïðàâë³ííÿ òà б³зíåñ-ìîäåëåé з âèêîðèñòàííÿì 
öèфðîâèх òåхíîëîг³é збåð³гàííÿ, îбðîбêè òà ïåðå-
äà÷³ ³íфîðìàö³ї, щî ïðèâåäå äî ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèх, ³íñòèòóö³îíàëüíèх òà âèðîбíè÷èх ïåðå-
òâîðåíü ÿê ó ìåжàх îêðåìèх êðàїí, òàê ³ ñâ³òîâîї 
åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè.

Îñîбëèâà óâàгà äëÿ óñï³шíîгî âïðîâàäжåííÿ 
öèфðîâîї åêîíîì³êè â êðàїí³ ìàє ïðèä³ëÿòèñÿ 
öèфðîâîìó ðîзâèòêó ф³íàíñîâîгî ñåêòîðó åêîíî-
ì³êè òà бàíê³âñüêîї ñèñòåìè ÿê éîгî ñêëàäîâîї 
÷àñòèíè. Цèфðîâà òðàíñфîðìàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ бàí-
ê³â, ÿê³ зàбåзïå÷óюòü фóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè, 
є îбîâ’ÿзêîâîю óìîâîю фîðìóâàííÿ öèфðîâîї 
åêîíîì³êè â êðàїí³, îñêыëüêè бåз åфåêòèâíîї òà 
íàä³éíîї ä³ÿëüíîñò³ бàíê³âñüêîї ñèñòåìè íåìîж-
ëèâå åêîíîì³÷íå зðîñòàííÿ.

Пðîöåñ ðèíêîâèх ïåðåòâîðåíü â Уêðàїí³ 
îб’єêòèâíî ñòèìóëюâàâñÿ ñàìå ñòð³ìêèì ðîзâè-
òêîì бàíê³âñüêèх óñòàíîâ, щî є öåíòðàëüíîю ëàí-
êîю ðèíêîâîї ñèñòåìè îðгàí³зàö³ї åêîíîì³÷íèх 
â³äíîñèí. П³äêðåñëèìî, щî бàíêè є íåâ³ä’єìíèì 
åëåìåíòîì ñó÷àñíîї ñâ³òîâîї öèâ³ë³зàö³ї ³ ïîòóж-
íîю ïðîäóêòèâíîю ñèëîю, ÿê³ àêóìóëююòü 
âåëè÷åзí³ îбñÿгè гðîшîâèх ðåñóðñ³â òà ïåðåðîз-
ïîä³ëÿюòü їх â åêîíîì³ö³ з ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ 
íåïåðåðâíîñò³ â³äòâîðюâàëüíîгî ïðîöåñó ³, ÿê 
íàñë³äîê, зб³ëüшåííÿ ìàòåð³àëüíèх òà íåìàòåð³-
àëüíèх бëàг ñóñï³ëüñòâà. Îòжå, âðàхîâóю÷è ïð³î-
ðèòåòí³ íàïðÿìè ñòàíîâëåííÿ òà ðîзâèòêó ñâ³òîâîї 
åêîíîì³êè, äîñë³äжåííÿ òðàíñфîðìàö³ї бàíê³â-
ñüêîї ä³ÿëüíîñò³ â öèфðîâ³é åêîíîì³ö³ є âàжëèâèì 
òà àêòóàëüíèì.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дîñë³äжåííÿì ñòàíîâëåííÿ öèфðîâîї åêîíîì³êè 
â êðàїí³ зàéìàюòüñÿ òàê³ â³ò÷èзíÿí³ íàóêîâö³, 
ÿê Â. Àïàëüêîâà, С. Âåðåòюê, Ì. Âîéíàðåêî, 
Л. Ê³ò, С. Êîëÿäåíêî, Í. Êðàóñ, Â. П³ë³íñüêèé, 
Л. Сêîðîбîгàòà. Сåðåä â³ò÷èзíÿíèх íàóêîâö³â, 
ÿê³ зàéìàюòüñÿ âèâ÷åííÿì ïðîбëåìè öèфðîâîї 
òðàíñфîðìàö³ї ä³ÿëüíîñò³ бàíê³â, ìîжíà âèä³-
ëèòè Ò. Âàñèëüєâà, À. Дîëгóшèíà, С. Êèðè-
ëåíêî, Â. Êîðí³âñüêó, Л. Êóзíєöîâó, С. Лєîíîâà, 
Í. Пîëòîðàäíåâó, П. Ðóбàíîâà, Î. Сòåïàíåíêà. 
Çàзíà÷èìî, щî б³ëüш³ñòü äîñë³äжåíü ïðèñâÿ-
÷åíà âïðîâàäжåííю íîâ³òí³х ф³íàíñîâèх òåх-
íîëîг³é ó ä³ÿëüí³ñòü бàíê³â. Òàê, Л. Êóзíєöîâà 
âèä³ëÿє ï’ÿòü îñíîâíèх åòàï³â öèфðîâîї òðàíñ-
фîðìàö³ї ó бàíê³âñüêîìó ñåêòîð³: â³ä ïîñòóïîâîї 
ïîÿâè Digital-êàíàë³â äî ñòâîðåííÿ «Цèфðîâîї 

ДÍÊ» – íîâîї ñèñòåìè äëÿ óхâàëåííÿ ñòðàòåг³÷-
íèх ð³шåíü âïðîäîâж óñüîгî жèòòєâîгî öèêëó 
бàíêó. [1, c. 45] Îäíàê б³ëüш³ñòü â³ò÷èзíÿíèх 
íàóêîâö³â ðîзгëÿäàюòü âïëèâ íîâ³òí³х öèфðîâèх 
òåхíîëîг³é íà ä³ÿëüí³ñòü бàíêó ÿê зàñ³б óäîñêîíà-
ëåííÿ ìàðêåòèíгîâèх зàхîä³â бàíêó.

Âиділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Íà íàшó äóìêó, â ñó÷àñíèх äîñë³-
äжåííÿх öèфðîâîгî бàíê³íгó íåäîñòàòíüî óâàгè 
ïðèä³ëåíî âïëèâó íîâ³òí³х öèфðîâèх òåхíîëîг³é 
íà бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü. У 1994 ðîö³ Б³ëë Гåéòñ 
зàÿâèâ: «Banking is necessary – banks are not 
(бàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü íåîбх³äíà, à бàíêè – í³)».  
Ç îäíîгî бîêó, äàíå òâåðäжåííÿ ñüîгîäí³ зâó÷èòü 
б³ëüш, í³ж àêòóàëüíî, îäíàê, з ³íшîгî, âîíî ïåðå-
êðåñëює åâîëюö³ю бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ òà її 
êîíöåíòðàö³ю â бàíê³âñüêèх óñòàíîâàх, щî ïîòðå-
бóє б³ëüш гëèбîêîгî äîñë³äжåííÿ.

Мета статті. Гîëîâíîю ìåòîю ö³єї ðîбîòè є 
âèзíà÷åííÿ íàïðÿì³â ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ä³ÿëü-
íîñò³ â óìîâàх ðîзâèòêó öèфðîâèх òåхíîëîг³é.

Âиклад основного матеріалу. Â³ä íàä³éíîгî òà 
åфåêòèâíîгî зä³éñíåííÿ бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ 
зàëåжèòü åфåêòèâí³ñòü ðîзâèòêó âñ³х гàëóзåé 
гîñïîäàðñòâà êðàїíè òà, ÿê íàñë³äîê, ðîзâèòîê 
íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè. Бàíêè, щî зä³éñíююòü 
бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü, є âàжëèâîю ñêëàäîâîю 
÷àñòèíîю ф³íàíñîâîї ñèñòåìè äåðжàâè, ÿêà ïîâè-
ííà бåзïåðåðâíî òà åфåêòèâíî фóíêö³îíóâàòè з 
ìåòîю åфåêòèâíîгî ðîзïîä³ëåííÿ ðåñóðñ³â äëÿ 
íàéб³ëüш åфåêòèâíîгî їх âèêîðèñòàííÿ â îêðå-
ìèх гàëóзÿх åêîíîì³êè. Пðè öüîìó бàíêè â³ä³-
гðàюòü âàжëèâó ðîëü â öüîìó ïðîöåñ³, àêòèâíî 
âïëèâàю÷è íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè 
äåðжàâè â ö³ëîìó. Âîíè є öåíòðîì åêîíîì³÷íîгî 
ìåхàí³зìó òà âзàєìîä³юòü з óñ³ìà гàëóзÿìè åêî-
íîì³êè òà íàñåëåííÿì.

Âðàхîâóю÷è òåíäåíö³ї ðîзâèòêó ñâ³òîâîї åêîíî-
ì³êè, à ñàìå фîðìóâàííÿ öèфðîâîї åêîíîì³êè ÿê 
ó ìåжàх îêðåìèх êðàїí, òàê ³ â ñâ³òîâîìó ìàñш-
òàб³, íà íàшó äóìêó, ïîòðåбóє óòî÷íåííÿ ïîíÿòòÿ 
бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ òà її îñíîâíèх ñêëàäîâèх 
÷àñòèí. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Уêðàїíè «Пðî бàíêè 
³ бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», бàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü – 
зàëó÷åííÿ ó âêëàäè гðîшîâèх êîшò³â ф³зè÷íèх ³ 
юðèäè÷íèх îñ³б òà ðîзì³щåííÿ зàзíà÷åíèх êîшò³â 
â³ä ñâîгî ³ìåí³, íà âëàñíèх óìîâàх òà íà âëàñíèé 
ðèзèê, â³äêðèòòÿ ³ âåäåííÿ бàíê³âñüêèх ðàхóíê³â 
ф³зè÷íèх òà юðèäè÷íèх îñ³б [2].

Дîñë³äжåííÿ åêîíîì³÷íîї ë³òåðàòóðè ïîêàзàëî, 
щî бàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü ðîзгëÿäàєòüñÿ ÷åðåз 
бàíê³âñüê³ îïåðàö³ї òà ïîñëóгè, щî íàäàюòüñÿ 
бàíêàìè ïðè íàÿâíîñò³ бàíê³âñüêîї ë³öåíз³ї, щî 
ïîâí³ñòю â³äïîâ³äàє зàêîíîäàâ÷îìó âèзíà÷åííю 
öыэї êàòåгîð³ї. [3; 4] Пðè öüîìó âàðòî ï³äêðåñ-
ëèòè, щî íàÿâí³ñòü бàíê³âñüêîї ë³öåíз³ї є íåîбх³ä-

© Îíèщåíêî Ю. ²., 2018



161

Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2018. Ò. 23. Âèï. 8(73)

íîю óìîâîю, îñê³ëüêè ÷åðåз âèñîêó ðèзèêîâàí³ñòü 
бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, à òàêîж ÷åðåз òå, щî бàíêè 
є îбîâ’ÿзêîâèì ñóб’єêòîì гðîшîâîгî îб³гó, їхíÿ 
ä³ÿëüí³ñòü ìàє ïîñò³éíî ïåðåбóâàòè ï³ä íàгëÿäîì 
òà ðåгóëюâàòèñÿ з бîêó äåðжàâè, щî ñïðèÿòèìå 
ï³äòðèìàííю ñòàб³ëüíîñò³ âñ³єї гðîшîâî-êðåäèòíîї 
ñèñòåìè òà äîâ³ðè äî íåї з бîêó íàñåëåííÿ, щî ï³ä-
òâåðäжóєòüñÿ é åâîëюö³єю бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ 
â ñâ³ò³. (äèâ. òàбë. 1)

Ç òàбëèö³ âèäíî, щî îñíîâîю óñï³шíîгî âïðî-
âàäжåííÿ бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ íà êîжíîìó з 
åòàï³â бóëà äîâ³ðà äî òîгî ³íñòèòóòó, ÿêèé âèêîíó-
âàâ ðîëü бàíêó. Òàê, íà ïåðшîìó åòàï³ хðàìè бóëè 
îñíîâíèìè ïðîòîòèïàìè бàíê³â, з îäíîгî бîêó, 
÷åðåз їх íåäîòîðêàí³ñòü, à з ³íшîгî – ÷åðåз äîâ³ðó 
ëюäåé äî жðåö³â.

Íà äðóгîìó åòàï³ öÿ ðîëü ä³ñòàëàñÿ Îðäåíó 
òàìïë³єð³â – îäí³é з íàéâïëèâîâ³шèх íà òîé ÷àñ 
ðåë³г³éíî-â³éñüêîâèх îðгàí³зàö³é з òèх ñàìèх 
ïðè÷èí: âîíè ìîгëè зàхèñòèòè гðîш³, íàäàí³ їì 
íà збåð³гàííÿ, ³ êîðèñòóâàëèñÿ äîâ³ðîю хðåñòî-
íîñö³â. ²з зàíåïàäîì ö³єї îðгàí³зàö³ї ÷åðåз ð³зíî-
ð³äí³ñòü ì³íîâîї îäèíèö³ òà зëîâжèâàííÿ ì³íÿéë 
гðîìàäñüê³ бàíêè, ÿê³ згîäîì îòðèìàëè íàзâó 
жèðîбàíê³â, ïî÷àëè ñòâîðюâàòèñÿ ïðè ì³ñüêèх 
óïðàâë³ííÿх, òîбòî äîâ³ðà äî öèх бàíê³â ïî÷àëà 
зàбåзïå÷óâàòèñÿ ì³ñüêîю âëàäîю. À êîíöåíòðàö³ÿ 
åì³ñ³ї бàíêíîò â îäíîìó бàíêó òà ñòâîðåííÿ Цåí-
òðàëüíîгî бàíêó íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ ïðèâåëè äî 
öåíòðàë³зîâàíîгî ðåгóëюâàííÿ бàíê³âñüêîї ä³ÿëü-
íîñò³ â êðàїíàх ñâ³òó â ìåжàх ñòâîðåíèх бàíê³â-
ñüêèх ñèñòåì.

Сâ³òîâà ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà êðèзà 
2008 ðîêó ïîêàзàëà, щî ðåгóëюâàííÿ âñ³х ñфåð 
бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ є îäíèì з îñíîâíèх êðè-

òåð³їâ зàбåзïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ òà íàä³éíîñò³ бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè.

Îäíàê ïîä³ї, щî ïåðåäóâàëè êðèз³, âèÿâèëè 
ïîñèëåííÿ âïëèâó ф³íàíñîâîгî ñåêòîðó íà ìåхà-
í³зì фóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, щî 
ïðèâåëî äî фîðìóâàííÿ äâîх òî÷îê зîðó з öüîгî 
ïðèâîäó:

– â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³ї ñó÷àñíîгî ìîíåòà-
ðèзìó, ф³íàíñîâèé ñåêòîð – äåòåðì³íàíòà åêîíî-
ì³÷íîгî ðîзâèòêó, à â³äòàê, зб³ëüшåííÿ ìàñшòàб³â 
ф³íàíñîâèх ðèíê³â ñïðèÿє ï³äâèщåííю åфåêòèâ-
íîñò³ åêîíîì³êè. ²ñíóю÷³ äèñïðîïîðö³ї ó ðîзâèòêó 
ф³íàíñîâîгî ñåêòîðó ïîð³âíÿíî з ðåàëüíèì – òèì-
÷àñîâå ÿâèщå, ÿêå ìîжíà ³ ïîòð³бíî óíèêàòè;

– â³äïîâ³äíî äî «г³ïîòåзè â³äðèâó» («decoupling 
hipothesis») ф³íàíñîâîгî ñåêòîðó â³ä ðåàëüíîї åêî-
íîì³êè, фóíêö³îíóâàííÿ ф³íàíñîâîгî ñåêòîðó â 
ñó÷àñíèх óìîâàх хàðàêòåðèзóєòüñÿ ïåâíèìè ïðî-
òèð³÷÷ÿìè, щî ïåðåòâîðююòü éîгî íà â³äíîñíî 
ñàìîñò³éíó ñфåðó òà âêàзóюòü íà ïîгëèбëåííÿ ðîз-
ðèâó («the great divide») ì³ж ф³íàíñîâèì ³ ðåàëü-
íèì ñåêòîðàìè åêîíîì³êè [5].

² хî÷à â îñòàíí³, ï³ñëÿêðèзîâ³ ðîêè ïîñòó-
ïîâî зìåíшóюòüñÿ äèñïðîïîðö³ї ì³ж ðåàëüíèì 
òà ф³íàíñîâèì ñåêòîðàìè åêîíîì³êè, îäíàê ïðî-
äîâжóєòüñÿ ïîшóê íîâèх ф³íàíñîâèх ³ííîâàö³é, 
ÿê³ ìîгëè б ñòèìóëюâàòè ðîзâèòîê ф³íàíñîâîгî 
ñåêòîðó òà â³äïîâ³äíî âñ³х éîгî ó÷àñíèê³â; ñåðåä 
òàêèх ф³íàíñîâèх ³ííîâàö³é ìîжíà âèä³ëèòè öèф-
ðîâ³ òåхíîëîг³ї â ф³íàíñîâ³é ñфåð³ («FinTech»). 
Íàïðÿìè ðîзâèòêó ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é íàâå-
äåí³ íà ðèñ. 1.

Òàê, âèêîðèñòàííÿ öèфðîâèх òåхíîëîг³é збåð³-
гàííÿ, îбðîбêè òà ïåðåäà÷³ ³íфîðìàö³ї â ïîєäíàíí³ 
з ïîшèðåííÿì äîñòóïíîñò³ ²íòåðíåòó íå ò³ëüêè 

Òàбëèöÿ 1
Îсновні етапи розвитку банківської діяльності

Åтапи Íазва періоду Характеристика періоду Âиди банків 
(прототип)

Âиди банківських 
продуктів

² 
(ІV ст. до н.е – 

ХІІ ст.)

Çàðîäжåííÿ 
бàíê³âíèöòâà

Íàäàííÿ бàíê³âüêèх ïîñëóг зä³éñíюâàëèñÿ 
ó Сòàðîäàâí³é Гðåö³ї òà Âàâ³ëîí³ жðåöÿìè, 
хðàìàìè ³ òðàïåзèòàìè, à ó Сòàðîäàâíüîìó 
Ðèì³ – ìåíñàð³ÿìè

Хðàìè 
Òðàïåöèòè 
Ìåíñàð³ї

Пðèéíÿòòÿ гðîшåé 
òà їх збåð³гàííÿ 
Îбì³í гðîшåé 

Гðîшîâ³ ïåðåêàзè 
Лèхâàðñüê³ ïîзèêè

²² 
(ХІІ ст. – 

кінець ХVІІ ст.)

Âèíèêíåííÿ 
äåðжàâíèх 

бàíê³â

Íà ïî÷àòêó öüîгî ïåð³îäó íàéêðóïí³шèìè 
бàíê³ðàìè є òàìïë³єðè. Â ñåðåäí³ â³êè 
з’ÿâëÿєòüñÿ îäèí з ïåðшèé гðîìàäñüêèé 
жèðîбàíê³â «Ìîíòåíüєâà» ó Âåíåö³ї. 
Бàíêè ñòâîðююòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ðîзðàхóíê³â òà íàä³éíîгî збåð³гàííÿ 
êîшò³â

Îðäåí 
òàìïë³єð³â 
Жèðîбàíêè 
(гðîìàäñüê³ 

бàíêè)

Пðèéíÿòòÿ гðîшåé 
òà їх збåð³гàííÿ 
Îбì³í гðîшåé 

Гðîшîâ³ ïåðåêàзè 
÷åðåз бåзгîò³âêîâ³ 

ðîзðàхóíêè 
Лèхâàðñüê³ ïîзèêè

²²² 
(кінець ХVІІ ст. – 

ХVІІІ ст.)

Âèíèêíåííÿ 
ñïåö³àë³зîâàíèх 

бàíê³â

Сòâîðåííÿ Àíгë³éñüêîгî бàíêó â 1694 ð., 
ÿêèé ìàâ ïðàâî òîðгóâàòè зîëîòîì, 
äèñêîíòóâàòè âåêñåë³, âèäàâàòè ïîзèêè 
ï³ä зàñòàâó, ïðéìàòè âíåñêè. Âèíèêíåííÿ 
ñïåö³àë³зîâàíèх бàíê³â. Пîшèðåííÿ 
äåïîзèòíèх îïåðàö³é. Пîÿâà åì³ñ³éíèх 
бàíê³â

Сïåö³ë³зîâàí³ 
бàíêè 

(äåïîзèòí³, 
åì³ñ³éí³, äëÿ 

ìîðñüêîї 
òîðг³âë³, òîщî)

Дåïîзèòí³ îïåðàö³ї 
Чåêîâèé îб³г 

Åì³ñ³ÿ бàíêíîò 
Бåзгîò³âêîâ³ 
ðîзðàхóíêè 

Пîзèêè ï³ä зàñòàâó 
ìàéíà

²V 
(ХІХ ст. – 

ХХ ст.)

Âèíèêíåííÿ 
öåíòðàëüíèх 

бàíê³â, 
óí³âåðñàë³зàö³ÿ 

бàíê³âñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³

Пîшèðåííÿ äåïîзèòíèх бàíê³â Сòâîðåííÿ 
öåíòðàëüíèх бàíê³â, ÿê³ ìîíîïîë³зóâàëè 
фóíêö³ю åì³ñ³ї бàíêíîò. Пî÷èíàюòü 
фîðìóâàòèñÿ ïîâíîö³íí³ бàíê³âñüê³ 
ñèñòåìè. Ðîзшèðåííÿ îïåðàö³é бàíê³â 
з ö³ííèìè ïàïåðàìè, щî âèêëèêàє 
зàêîíîäàâ÷å îбìåжåííÿ їх ó÷àñò³ íà ðèíêó 
ö³ííèх ïàïåð³â

Цåíòðàëüíèé 
бàíê 

Сïåö³àë³зîâàí³ 
бàíêè 

Уí³âåðñàëüí³ 
бàíêè

Дåïîзèòí³ îïåðàö³ї 
Ðîзðàхóíêîâî-êàñîâå 

îбñëóгîâóâàííÿ 
Êðåäèòí³ îïåðàö³ї 
Л³зèíгîâ³ îïåðàö³ї 

Фàêòîðèíгîâ³ 
îïåðàö³ї 

²íâåñòèö³éí³ îïåðàö³ї

V 
(2008 р. – 

до теперішнього 
часу)

Пîшóê ìîäåë³ 
åфåêòèâíîгî 
бàíê³âñüêîгî 

íàгëÿäó

Ðîзðîбëåííÿ òà âïðîâàäжåííÿ ñèñòåì з 
бàíê³âñüêîгî íàгëÿäó: ïîñèëåííÿ âèìîг 
äî êàï³òàëó бàíê³â, зàïðîâàäжåííÿ íîâèх 
ñòàíäàðò³â óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè òà ñóâîð³ 
âèìîгè äî âèêîíàííÿ ïðîöåäóð KYC 
(Know Your Customer), AML (Anti Money 
Laundering). Âïðîâàäжåííÿ öèфðîâèх 
òåхíîëîг³é â бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü

Цåíòðàëüíèé 
бàíê 

Уí³âåðñàëüí³ 
бàíêè 

Â³ðòóàëüí³ 
бàíêè

Дåïîзèòí³ îïåðàö³ї 
Ðîзðàхóíêîâî-êàñîâå 

îбñëóгîâóâàííÿ 
Êðåäèòí³ îïåðàö³ї 
Л³зèíгîâ³ îïåðàö³ї 

Фàêòîðèíгîâ³ 
îïåðàö³ї 

²íâåñòèö³éí³ îïåðàö³ї 
Ф³íàíñîâ³ òåхíîëîг³ї 



Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2018. Ò. 23. Âèï. 8(73)

162

Ðис. 1. Íапрями розвитку фінансових технологій
Джерело: складено на основі [6]

 

 
 

 
 

•P2P  (допомагає 
позичальникам отримати 
фінансування від 
приватних або 
інституційних інвесторів); 

•Балансове кредитування (має 
власні кредитні портфелі за якими 
отримує відсоток) 

• система цифрової 
•  ідентифікації                                   

на основі біометричних даних -                                     
змінює спосіб надання 
фінансових послуг; 

• технології збору та аналізу даних, 
спрямовані на Big Datа, 
дозволяють швидко провести 
аналіз 

•платіжні термінали; 
•безконтактні та мобільні 
платежі; 

•QR- платежі; 
•електронні та 
цифрові гаманці; 
•криптовалюти 

• впровадження мобільних 
додатків; 

• аналіз профелів споживачів через 
соцмережі; 

• впровадження чат-ботів,  
які допомагають                                      
побудувати більш довірливі                        
стосунки між  
споживачами                                та 
та фінансовими                                                
провайдерами 

Фінансові 
послуги 
через 
Інтернет 

Альтерна-
тивні види 
платежів 

Маркет-
плейси  

Цифрова 
ідентифікація 
та аналітика  

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЕКОСИСТЕМ 

÷åðåз ПÊ, à é зà äîïîìîгîю ìîб³ëüíèх òåëåфîí³â 
ñòâîðèëè óìîâè äëÿ ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäжåííÿ 
ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é, îñíîâí³ з ÿêèх îхàðàêòå-
ðèзîâàí³ íà ðèñ. 2.

Б³ëüш³ñòü äîñë³äíèê³â ââàжàюòü, щî òàê³ òåх-
íîëîг³÷í³ êîìïàí³ї, ÿê Amazon, Facebook, Google, 
Apple, Microsoft, зà ðàхóíîê âïðîâàäжåííÿ ³ííî-
âàö³éíèх ïðîäóêò³â ³ ïîñëóг â ф³íàíñîâ³é ñфåð³ 
ñòàюòü êîíêóðåíòàìè бàíê³â, îñîбëèâî ó ñфåð³ 
îбñëóгîâóâàííÿ ф³зè÷íèх îñ³б, ïðîïîíóю÷è íîâ³ 
ñòàíäàðòè ÿêîñò³, шâèäêîñò³ òà зðó÷íîñò³ äëÿ  
ñïîжèâà÷³â.

Îäíàê ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ðîзâèòêó бàíê³â-
ñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ïîêàзàâ, щî ÷åðåз âèñîêó ðèзè-
êîâàí³ñòü бàíê³âñüêîї ä³ÿëüí³ñòü äëÿ її óñï³шíîгî 
âïðîâàäжåííÿ âîíà ìàє ïåðåбóâàòè ï³ä ïîñò³é-
íèì êîíòðîëåì з бîêó äåðжàâè, ó âèïàäêó, êîëè 
îêðåì³ бàíê³âñüê³ îïåðàö³ї íå бóëè жîðñòêî ðåгëà-
ìåíòîâàí³, їх ñòð³ìêèé ðîзâèòîê ïðèзâîäèâ äî 
зíà÷íîгî ïîжâàâëåííÿ åêîíîì³êè â êîðîòêîñòðî-
êîâîìó ïåð³îä³ ³, ÿê íàñë³äîê, äî êðèз íå ò³ëüêè â 
бàíê³âñüê³é ñèñòåì³, àëå é â ñèñòåìàх б³ëüш âèñî-
êîгî ïîðÿäêó.

П³äêðåñëèìî, щî б³ëüш³ñòü ф³íàíñîâèх òåхíî-
ëîг³é бàзóюòüñÿ íà ïðèíöèïàх ðîзâèòêó ³íфîðìà-
ö³éíèх òåхíîëîг³é: ìîжëèâ³ñòü â àâòîìàòè÷íîìó 
ðåжèì³ збèðàòè, ñèñòåìàòèзóâàòè òà îбðîбëÿòè 
³íфîðìàö³ю, зîêðåìà âåëèê³ ìàñèâè äàíèх, à 
òàêîж зäàòí³ñòü ëåгêî ïîєäíóâàòè ëюäåé з³ ñï³ëü-
íèìè ³íòåðåñàìè ÷åðåз ìåðåж³, ïëàòфîðìè, íà 
ÿêèх ñхîäÿòüñÿ ò³, хòî щîñü ìàє, ³ ò³, êîìó öå 
ïîòð³бíî.

Ðîзâèòîê ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é âåäå äî фîð-
ìóâàííÿ ф³íàíñîâèх åêîñèñòåì – öå ñèñòåìè, 
щî ïîєäíóюòü зà äîïîìîгîю âèêîðèñòàííÿ öèф-
ðîâèх òåхíîëîг³é âñ³х ó÷àñíèê³â ф³íàíñîâîгî 
ðèíêó. Îäíàê, âàðòî ï³äêðåñëèòè, щî ф³íàíñîâ³ 
åêîñèñòåìè бóäóòü ðîзâèâàòèñÿ ëèшå â òîìó 
âèïàäêó, êîëè â îñíîâ³ їх фîðìóâàííÿ ñòîÿ-
òèìå бàíê. Íà íàшó äóìêó, ò³ëüêè ó ðàз³ âïðî-

âàäжåííÿ ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é ó бàíê³âñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü òà їх â³äïîâ³äíîгî ðåгóëюâàííÿ, âîíè 
ïåðåéäóòü â ïîâíîö³íí³ бàíê³âñüê³ ïðîäóêòè ³ 
ïîñëóгè ³з ³ííîâàö³é, щî ïîêëèêàí³ íàðîщóâàòè 
ф³êòèâíèé êàï³òàë.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó бàíêè ïî÷àëè ïðàêòèêóâàòè 
ñòâîðåííÿ ф³íàíñîâèх ñóïåðìàðêåò³â, äå äëÿ êë³-
єíòà бóâ ïðåäñòàâëåíèé шèðîêèé ñïåêòð ïðîäóê-
ò³â ³ ïîñëóг, íå ò³ëüêè бàíê³âñüêèх, à é ïðîïîзèö³é 
êîìïàí³é-ïàðòíåð³â бàíêó. Òàêèé ï³äх³ä âèÿâèâñÿ 
âèг³äíèì äëÿ âñ³х зàä³ÿíèх ñòîð³í: äëÿ êë³єíò³â, 
äëÿ ñàìèх бàíê³â òà їх ïàðòíåð³â. Ф³íàíñîâà åêî-
ñèñòåìà – öå ж íàбàгàòî б³ëüшå, í³ж ф³íàíñîâèé 
ñóïåðìàðêåò, âîíà îб'єäíóє íà îäí³é ²Ò-ïëàòфîðì³ 
бåзë³÷ ïîñëóг ð³зíîгî хàðàêòåðó, ïðè÷îìó їх ïðî-
âàéäåðàìè є íå ò³ëüêè ñàì³ бàíêè, à é ñòîðîíí³ 
îðгàí³зàö³ї, òàêèì ÷èíîì êë³єíò îòðèìóє â îäíîìó 
ì³ñö³ íà îäí³é ïëàòфîðì³ óñ³ ïîñëóгè, â ÿêèх ó 
íüîгî є ïîòðåбà â ïîòî÷íèé ìîìåíò. Êëю÷îâà òåí-
äåíö³ÿ ðîзâèòêó åêîñèñòåì – öå àêòèâíà бîðîòüбà 
зà êë³єíòà ³ ÷àñòêó íàäàíèх éîìó ïðîäóêò³â ³ ñåð-
â³ñ³â. У öåíòð³ бóäü-ÿêîї åêîñèñòåìè зàâжäè зíà-
хîäèòüñÿ êë³єíò.

Îäíàê âàðòî зàзíà÷èòè, щî ф³íàíñîâ³ òåх-
íîëîг³ї íå зì³íююòü ñàìó ñóòí³ñòü бàíê³âñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³, à âïëèâàюòü íà ï³äхîäè òà íàïðÿìè 
îðгàí³зàö³ї ä³ÿëüíîñò³ бàíê³â, âäîñêîíàëюю÷è 
ïðîöåñ âзàєìîä³ї бàíê³â з êë³єíòàìè зà îñíî-
âíèìè íàïðÿìàìè éîгî ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: зàëó-
÷åííÿ âêëàä³â òà ðîзì³щåííÿ êîшò³â ó êðåäèòí³ 
òà ³íâåñòèö³éí³ îïåðàö³ї, â³äêðèòòÿ ³ âåäåííÿ 
бàíê³âñüêèх ðàхóíê³â; ò³ ж ф³íàíñîâ³ òåхíîëî-
г³ї, щî íå âïëèâàюòü íà âзàєìîä³ю бàíêó з êë³-
єíòàìè, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó ðèíêó бàí-
ê³âñüêèх ïîñëóг, ÿê öå ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 3. 
Çàзíà÷èìî, щî âèêîðèñòàííÿ öèфðîâèх òåхíî-
ëîг³é ó бàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³ äîзâîëèòü бàíêàì 
ïîë³ïшèòè ÿê³ñòü ³ ïðèбóòêîâ³ñòü íå ëèшå â³ä 
íàäàííÿ бàíê³âñüêèх ïîñëóг, à é â³ä ï³äâèщåííÿ 
åфåêòèâíîñò³ ñóïóòí³х ïðîöåñ³â, òàêèх ÿê óïðàâ-
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Ðис. 2. Êлючові технології «FinTech»
Джерело: складено автором за джерелом [7]

 

 
 

Інтерфейси 
програмування 
додатків  (API) 

набір готових протоколів, функцій, структур, які визначають взаємодію різних 
програм. Завдяки  даній технології комп'ютери можуть "спілкуватися" між 

собою,, а  розробники можуть використовувати вже готові частини потрібного 
функціоналу та швидко й зручно запускати нові послуги 

 Штучний інтелект 
(AI) 

можливості комп’ютерних програм виконувати такі завдання, як вирішення 
проблем, розпізнавання мови, візуальне сприйняття, прийняття рішень та 

переклад мов.; має безліч додатків і все більше використо вується у 
фінансовому секторі у вигляді чат-ботів 

 Машинне навчання 
(Machine learning) 

фокусується на тому, щоб комп’ютери мали можливість навчатися; ця 
технологія зосереджена на аналізі та вивченні великих обсягів даних з 

метою визначення або прогнозування, вона аналізує великий обсяг даних 
для розпізнавання шаблонів, які не мають бути інтуїтивно зрозумілими або 

раціональними, або переведеними на програмні коди  

Інтернет речей (IoT) 
це концепція, яка використовує декілька технологій з метою підключення до 

Інтернету побутових пристроїв для того, щоб забезпечити цінність для клієнта, 
включаючи полегшення фінансових операцій.  

Великі масиви 
даних (Big Data 

analytics) 

є вільним терміном для позначення великих обсягів неструктурованих та 
структурованих даних, аналіз яких неможливий за допомогою традиційних 
аналітичних інструментів. Включаються також дані, зібрані через Інтернет 

або корпоративні інтранети, та інші дані, які організації створюють та 
зберігають під час звичайного ведення бізнесу  

Технології 
розподіленого 
доступу (DLT) 

це база даних, розділена між кількома сторонами (вузлами) для виконання 
взаємно узгоджених транзакцій на основі певного механізму консенсусу. 

Ключовою особливістю є те, що всі вузли мають ідентичні версії даних, які 
виводяться з центральної довіреної сторони. Прикладом є технологія 

блокчейну (Blockchain).  

Розумні контракти 
(Smart contracts) 

цифровий договір, який може самостійно виконуватися, коли виконуються 
умови.  

Хмарні технології 
(Cloud computing) 

використання віддалених та спільних серверів, розміщених в Інтернеті, для 
зберігання, керування та обробки даних, а не серверів та комп’ютерів, які 

належать кожному користувачу хмар (наприклад, банку) та локально 
підтримуються ними.   

Криптографія 
(Cryptography) 

захист інформації з перетворенням її в безпечний формат (наприклад, шляхом 
шифрування) 

Біометрія 
(Biometrics) 

технологія стосується цифрового охоплення та зберігання унікальних 
характеристик окремих осіб, таких як клієнти здебільшого з метою 

підвищення безпеки фінансових операцій 

ë³ííÿ ïåðñîíàëîì, àíàë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, зàбåз-
ïå÷åííÿ бåзïåêè ³íфîðìàö³ї òîщî.

Ç ðèñóíêó âèäíî, щî бåзïîñåðåäíüî ó бàíê³â-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³ зàä³ÿíî íå òàê бàгàòî ф³íàí-
ñîâèх òåхíîëîг³é, à б³ëüш³ñòü ³з íèх ìîжóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ëèшå äëÿ ï³äòðèìêè ðèíêó 
бàíê³âñüêèх ïîñëóг, îäíàê бåз бàíê³â б³ëüш³ñòü 
³з зàзíà÷åíèх òåхíîëîг³é íå ìîжå ³ñíóâàòè, òàê 
ÿê зà бàíêàìè збåð³гàєòüñÿ гîëîâíà ïåðåâàгà – 
âîíè є бåзïîñåðåäí³ìè ó÷àñíèêàìè гðîшîâîгî 
îб³гó.

Âисновки і пропозиції. Âèêîðèñòàííÿ öèф-
ðîâèх òåхíîëîг³é ó бàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ñüî-
гîäí³ є îб'єêòèâíîю íåîбх³äí³ñòю òà ìàє âàж-
ëèâå зíà÷åííÿ, б³ëüшå òîгî, б³ëüш³ñòü бàíê³â 
ðîзðîбëÿюòü òà âïðîâàäжóюòü âëàñí³ ñòðàòåг³ї 
ðîзâèòêó ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é, щî зàбåзïå÷ó-
âàòèìå ф³íàíñóâàííÿ âèñîêîòåхíîëîг³÷íèх ïðî-
åêò³â öèфðîâ³зàö³ї, à òàêîж ñïðèÿòèìå äîñÿг-

íåííю âèñîêîї ðåзóëüòàòèâíîñò³ ÿê ф³íàíñîâîї, 
òàê ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ íà гëî-
бàëüíîìó ð³âí³. Òîìó íåîбх³äíî зàбåзïå÷èòè ï³ä-
òðèìêó ïðîöåñ³â фóíêö³îíóâàííÿ òà öèфðîâîї 
òðàíñфîðìàö³ї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè â óìîâàх 
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîзâèòêó öèфðîâîї åêîíîì³êè íà 
зàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

Дîñë³äжåííÿ зàêîðäîííèх åêîíîì³ñò³â щîäî 
âïðîâàäжåííÿ öèфðîâèх òåхíîëîг³é ó бàíê³âñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ïîêàзóюòü, щî îñíîâíèìè òåíäåíö³-
ÿìè öèфðîâîгî ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ 
бóäå ³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, 
ï³äâèщåííÿ ÿêîñò³ òà íàä³éíîñò³ ïðîïîíîâàíèх 
бàíê³âñüêèх ïðîäóêò³â ³ ïîñëóг, зб³ëüшåííÿ 
шâèäêîñò³ зä³éñíåííÿ ðîзðàхóíêîâèх îïåðàö³é 
òà їх бåзïåêè òîщî [8, 9]. Ðàзîì з òèì, íà íàшó 
äóìêó, ðîзâèòîê öèфðîâèх òåхíîëîг³é ìàє ï³ä-
âèщóâàòè ïîòåíö³àë ðîзâèòêó бàíêó, äîзâîëÿòè 
бàíêàì шâèäêî àäàïòóâàòèñÿ ³ зíàхîäèòè ñâîє 
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ì³ñöå ó âèñîêîêîíêóðåííîìó ñåðåäîâèщ³ öèфðî-
âîї åêîíîì³êè.

Âðàхîâóю÷è ïðîâåäåíå äîñë³äжåííÿ ³ñòîðè÷-
íîгî äîñâ³äó ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, à 
òàêîж íàïðÿìè ðîзâèòêó ф³íàíñîâèх òåхíîëîг³é, 
íà íàшó äóìêó, зàбåзïå÷åííÿ öèфðîâîї òðàíñ-
фîðìàö³ї ф³íàíñîâîї âзàєìîä³ї б³зíåñó, íàñåëåííÿ 
³ äåðжàâíèх îðгàí³â бåз äîäàòêîâèх åêîíîì³÷íèх 
ðèзèê³â ìîжëèâî âèð³шèòè ò³ëüêè ó ðàз³, ÿêщî 
бàíê³âñüêà ñèñòåìà ñòàíå îñíîâíèì ðóш³єì öüîгî 

ïðîöåñó, òàê ÿê ïåðåх³ä íà öèфðîâ³ òåхíîëîг³ї 
íàäàє бàíêàì âåëè÷åзí³ ìîжëèâîñò³ ó âñ³х ñфåðàх 
їхíüîї ä³ÿëüíîñò³ зà ïîñò³éíîгî ðåгóëюâàííÿ з бîêó 
öåíòðàëüíîгî бàíêó. À îòжå, зàêîíîäàâ÷å âðåгó-
ëюâàííÿ ïèòàíü щîäî фîðìóâàííÿ öèфðîâîгî бàí-
ê³íгó ÿê íàïðÿìó ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, 
щî ñïðèÿє òðàíñфîðìàö³ї ðîзäð³бíèх бàíê³âñüêèх 
ïîñëóг òà зä³éñíює âïðîâàäжåííÿ ïåðåäîâèх òåх-
íîëîг³é ³ ³ííîâàö³é ó бàíê³âñüê³é ñфåð³, є ïåðшî-
÷åðгîâèì зàâäàííÿì äëÿ êîжíîї êðàїíè.

Ðис. 3. «FinTech» у банківській діяльності

 

 

 
 

Фінансові інновації у банківській діяльності 

залучення вкладів та 
розміщення коштів у 

кредитні операції 

маркетплейси  

мобільний банкінг 

кредитний cкориг  

розрахункове-касове 
обслуговування 

електронні гаманці 

криптовалюти 

перекази P2P 

управління інвестиційною 
діяльністю 

високочастотна торгівля 

електронна торгівля 

чат-боти 

Підтримка ринку банківських послуг 

Інтерфейси 
програму-

вання 
додатків   

Програми 
обробки 
даних: 

машинне 
навчання; 

великі 
масиви 
даних  

Технології 
розподіле-

ного 
доступу: 

Blockchain; 
Smart 

contracts 

Інтернет 
речей 

Хмарні 
технології Біометрія  Штучний 

інтелект  

Ñписок використаних джерел:
1. Êóзíєöîâà Л. Â.,  Шìóðàòêî Я. À. Ðåгóëюâàííÿ ðèíêó ïîх³äíèх ф³íàíñîâèх ³íñòðóìåíò³â â óìîâàх гëîбàëüíîї åêîíî-

ì³÷íîї íåñòàб³ëüíîñò³: ìîíîгðàф³ÿ. Хàðê³â, 2018. 248 ñ.
2. Пðî бàíêè ³ бàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü: Çàêîí Уêðàїíè â³ä 07.12.2000 ð., № 2121-Ш / Âåðхîâíà Ðàäà Уêðàїíè.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (äàòà зâåðíåííÿ 10.01.18).
3. Îðëюê Î. П. Òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ бàíê³âñüêîгî ïðàâà ³ бàíê³âñüêîгî зàêîíîäàâñòâà. Êèїâ, 2003.103 c.
4. Жàðêîâñêàÿ Å. Àðåíäñ. И. Бàíêîâñêîå äåëî: êóðñ ëåêö³é. Ìîñêâà, 2002. 399 ñ.
5. Íàóìåíêîâà С.Â., Ì³щåíêî С.Â. Ðèíîê ф³íàíñîâèх ïîñëóг: Íàâ÷. ïîñ³б. Êèїâ, 2010. 532 c.
6. Ф²ÍÒÅХ Â УÊÐÀЇÍ²: òåíäåíö³ї, îгëÿä ðèíêó òà êàòàëîг. URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_

Ukraine_2018_ua.pdf (äàòà зâåðíåííÿ 10.01.18)
7. Toronto Leadership Centre. FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision. URL:  

http://res.torontocentre.org/guidedocs/FinTech%20RegTech%20and%20SupTech%20-%20What%20They%20
Mean%20for%20Financial%20Supervision.pdf (äàòà зâåðíåííÿ 10.01.18).

8. Monitoring the Digital Economy & Society 2016–2021. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341889/725524/
Monitoring+the+Digital+Economy+%26+Society+2016-2021/7df02d85-698a-4a87-a6b1-7994df7fbeb7 (äàòà зâåðíåííÿ 
10.01.18).

9. Baller S., Dutta S., Lanvin Â. The Global Information Technology Report 2016. Innovating in the Digital Economy. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (äàòà зâåðíåííÿ 10.01.18).

Îнищенко Ю.È.
Îäåññêèé íàöèîíàëüíыé эêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

БÀÍÊÎÂÑÊÀЯ ÄÅЯÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÓÑËÎÂÈЯХ ÐÀЗÂÈÒÈЯ ÖÈФÐÎÂЫХ ÒÅХÍÎËÎÃÈЙ

Ðезюме
Иññëåäîâàíы эòàïы эâîëюöèè бàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè; îбîñíîâàíî âыäåëåíèå ïÿòîгî эòàïà, êîòîðыé 
íà÷àëñÿ ñ 2008 г. è хàðàêòåðèзóåòñÿ ðàзðàбîòêîé è âíåäðåíèåì ñèñòåì ïî бàíêîâñêîìó íàäзîðó è âíåäðå-
íèåì öèфðîâых òåхíîëîгèé â бàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îïðåäåëåíы íàïðàâëåíèÿ ðàзâèòèÿ фèíàíñîâых 
òåхíîëîгèé è îхàðàêòåðèзîâàíы îñíîâíыå èз íèх. Сäåëàíы âыâîäы îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåíèé ðàзâèòèÿ 
бàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿх ðàзâèòèÿ öèфðîâых òåхíîëîгèé.
Êлючевые слова: бàíê, бàíêîâñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, öèфðîâыå òåхíîëîгèè, фèíàíñîâыå òåхíîëîгèè, фèíàí-
ñîâàÿ эêîñèñòåìà.
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BANKING ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Summary
The stages of the banking activity evolution are investigated; the fifth stage, which began in 2008, has been 
substantiated and characterized by the development and implementation of banking supervision systems 
and the introduction of digital technologies into banking activity. The directions of financial technology 
development are determined and the main of them are described. Conclusions regarding the directions of 
banking activity development in the conditions of digital technology development are made.
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