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Заславська О. І. Віртуальний банкінг: виклики та перспективи

У статті проведено дослідження цифрових інновацій у банківській сфері та розкрито перспективи розвитку віртуальних банків з урахуванням 
досвіду ринку фінансових послуг зарубіжних країн. З’ясовано, що сучасний банківський сектор пропонує чимало інноваційних концепцій, які поєдну-
ють у собі взаємодію віртуального та фізичного світів, із метою побудови власної бізнес-моделі та більш ефективного обслуговування клієнтів. 
Розкрито ключові аспекти функціонування таких моделей, як: мобільний банкінг, мультифункціональне банківське відділення з повним набором 
послуг, віртуальне банківське відділення, відділення із самообслуговуванням, фінансовий інтерактивний відеокіоск, персоніфікований банкінг і 
менеджмент «цифрових слідів». Визначено, що майбутнє банківської справи – за установами, розміщеними у кіберпросторі. Такі установи іден-
тифікують себе як роздрібні банки, що функціонують виключно на цифровій платформі, та створені для того, аби конкурувати із традиційними 
фінансовими установами. З’ясовано, що протягом останніх десяти років спостерігається пожвавлення у сфері віртуального банкінгу в європей-
ських країнах. На основі світового досвіду наведено ключові положення запуску роботи цифрового банку, які включають: архітектуру й опера-
ційну модель, продукти та послуги, канали збуту, функціонування системи, кібербезпеку та фінанси. Окреслено переваги віртуального банкінгу 
для засновників і клієнтів таких установ. Зокрема, такі як: зручний спосіб ведення банківських операцій, надійність, оперативність, відсутність 
потреби у формуванні мережі філій і штату працівників тощо. Викликами та недоліками віртуального банкінгу визначено такі: складнощі у ре-
єстрації нового клієнта та навігації по сайту; довіра до віртуального світу фінансових послуг; відсутність належного рівня фінансової грамот-
ності; наявність факторів ризику, пов’язаних із шпигунськими програмами та вірусами; проблема оцінки бізнесу тощо. У підсумку доведено, що 
віртуальний банкінг має значний потенціал для розвитку, адже активне використання кіберпростору дедалі більше стає характерним як для 
клієнтів, так і для власників фінансових установ.
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Сучасний банківський сектор функціонує 
у  складному та мінливому середовищі із тех-
нологічно ерудованими клієнтами зі зроста-

ючими очікуваннями. Моральний і фізичний ресурс 
банківських технологій, розроблених на початку 
ХХІ ст., поступово вичерпує себе. Дедалі більше про-

UDC 336.71:004
JEL: G21

Zaslavska O. I. Virtual Banking: Challenges and Prospects

The article researches digital innovations in the banking sector, and discloses the prospects for the development of virtual banks, taking into account the experi-
ence of the financial services market in foreign countries. It is clarified that the modern banking sector offers many innovative concepts that combine the interac-
tion of the virtual and physical worlds, with the purpose of building up their own business model and provide more efficient customer service. Key aspects of the 
operation of such models as: mobile banking, multifunctional banking center with a full range of services, virtual banking center, self-service accounting branch, 
financial interactive video kiosk, personalized banking and «digital traces» management are disclosed. It is defined that the future of banking belongs to the 
institutions located in cyberspace. Such institutions identify themselves as retail banks operating exclusively on a digital platform and are designed to compete 
with traditional financial institutions. It is determined that over the past ten years there has been a revival in the sphere of virtual banking in European coun-
tries. Based on the world experience, key provisions for the digital bank's launch are presented, which include: architecture and operating model, products and 
services, distribution channels, system operation, cybersecurity and finance. The advantages of virtual banking for the founders and clients of such institutions 
are defined. These are in particular, the following: convenient way of banking operations, reliability, operational efficiency, lack of need to organize a network 
of branches along with staff of employees, etc. Challenges and shortcomings of virtual banking are defined as follows: difficulties in registering a new customer 
and navigating the site; trust in the virtual world of financial services; lack of an adequate level of financial literacy; risk factors associated with spyware and 
viruses; problem with regard to evaluation of business, etc. In sum, it is proven that virtual banking has significant potential for development, as the active use 
of cyberspace is increasingly becoming characteristic of both clients and owners of financial institutions.
Keywords: bank, virtual bank, digital bank, Internet banking, mobile banking.
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Заславская О. И. Виртуальный банкинг: вызовы и перспективы

В статье проведено исследование цифровых инноваций в банковской сфере, и раскрыты перспективы развития виртуальных банков с учетом 
опыта рынка финансовых услуг зарубежных стран. Выяснено, что современный банковский сектор предлагает немало инновационных концеп-
ций, которые сочетают в себе взаимодействие виртуального и физического миров, с целью построения собственной бизнес-модели и более 
эффективного обслуживания клиентов. Раскрыты ключевые аспекты функционирования таких моделей, как: мобильный банкинг, мультифунк-
циональное банковское отделение с полным набором услуг, виртуальное банковское отделение, отделение с самообслуживанием, финансовый 
интерактивный видеокиоск, персонифицированный банкинг и менеджмент «цифровых следов». Определено, что будущее банковского дела – за 
учреждениями, размещенными в киберпространстве. Такие учреждения идентифицируют себя как розничные банки, функционирующие исключи-
тельно на цифровой платформе, и созданы для того, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми учреждениями. Установлено, что 
в течение последних десяти лет наблюдается оживление в сфере виртуального банкинга в европейских странах. На основе мирового опыта 
приведены ключевые положения запуска работы цифрового банка, которые включают: архитектуру и операционную модель, продукты и услуги, 
каналы сбыта, функционирование системы, кибербезопасность и финансы. Определены преимущества виртуального банкинга для учредителей 
и клиентов таких учреждений. В частности, такие как: удобный способ ведения банковских операций, надежность, оперативность, отсутствие 
потребности в формировании сети филиалов и штата работников и т. п. Вызовами и недостатками виртуального банкинга определены сле-
дующие: трудности в регистрации нового клиента и навигации по сайту; доверие к виртуальному миру финансовых услуг; отсутствие должного 
уровня финансовой грамотности; наличие факторов риска, связанных с шпионскими программами и вирусами; проблема оценки бизнеса и т. п. 
В  итоге доказано, что виртуальный банкинг имеет значительный потенциал для развития, ведь активное использование киберпространства 
все больше становится характерным как для клиентов, так и для владельцев финансовых учреждений.
Ключевые слова: банк, виртуальный банк, цифровой банк, интернет-банкинг, мобильный банкинг.
Табл.: 2. Библ.: 11.
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являється розрив між рівнем дистанційного банків-
ського обслуговування клієнтів та їхніми потребами. 
Цифрові інновації тягнуть за собою не лише зміну 
взаємодії між фізичними та юридичними особами, 
але й зміну способів вирішення завдань. Отже, стрім-
кий розвиток технологій змінює парадигму функ-
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ціонування банківської сфери. Значущість відділень 
банків як каналу обслуговування клієнтів знижується 
у міру руху у бік цифрових банків. Вищезазначене ви-
значає актуальність і нагальність досліджень у сфері 
віртуальної банківської справи.

Проблеми розвитку інноваційних технологій 
у банківському секторі порушували у сво-
їх працях такі вітчизняні та зарубіжні на-

уковці, як М. Бєляєв, Л. Бондаренко, М. Дем’янчук,  
Й. Еріксон, Х. Засадна, Д. Клозе, С. Мішра, В. Рисін,  
К. Скіннер, М. Трудова, Ф. Фарах, А. Якимів та ін. По-
при велику кількість досліджень у сфері банківського 
бізнесу, недостатньо освітленими залишаються пи-
тання розробки та реалізації віртуальних банків із 
використанням сучасних технологій. 

Метою статті є дослідження цифрових інно-
вацій у банківській сфері та перспектив розвитку 
віртуальних банків з урахуванням досвіду ринку фі-
нансових послуг зарубіжних країн. Для досягнення 
поставленої мети використано загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання. Зокрема такі, 
як: дедукція, індукція, групування, узагальнення, ана-
ліз і синтез. 

Результати дослідження. За останніми під-
рахунками на планеті налічується близько 7,5 млрд 
людей, але ця цифра знаходиться поза конкуренці-
єю, якщо йдеться про кількість підключених гадже-
тів у всьому світі. За даними компанії Autonomous 
Research, яка є провідною дослідницькою установою 
у фінансовій сфері, число «розумних» електронних 
пристроїв переважає кількість людей утричі – понад 
22 млрд. Проте це ще не межа, адже щорічні інвести-
ції у цю галузь складають майже 10 млрд дол. США. 
Для фінансових інститутів це означає нові можли-
вості та стимули для діджиталізації своєї діяльності. 
Експерти підрахували, що до 2030 року банки, вико-
ристовуючи новітні технологічні рішення та перехід 
у віртуальний простір, зможуть скоротити свої ви-
трати на 22 % [1].

Банківська справа сьогодення вже пропонує чи-
мало інноваційних концепцій як із метою побудови 
власної бізнес-моделі роботи банку, так і для більш 
ефективного й оперативного обслуговування клієн-
тів. Дані концепції поєднують у собі взаємодію вірту-
ального та фізичного світів. До найбільш популярних 
належать такі як [2–4]:

мобільний банкінг. У цій концепції акценту- �
ється увага на наданні максимальної кіль-
кості послуг через мобільні пристрої (смарт-
фони, планшети). Максимальні переваги 
мобільного банкінгу досягаються за рахунок 
персоналізованого сервісу, що враховує по-
точне місце розташування клієнта;
мультифункціональне відділення з повним  �
набором банківських послуг. Ця концепція 

передбачає створення фінансового супер-
маркету, пропонуючи широкий спектр по-
слуг, включаючи юридичні консультації, про-
даж страхових полісів та інших фінансових 
продуктів і сервісів. Такі відділення можуть 
також мати приміщення для проведення різ-
номанітних заходів для клієнтів і зали для ві-
деоконференцій;
віртуальне відділення, яке передбачає відсут- �
ність традиційних фізичних відділень банків-
ської установи. Так, до прикладу, касові опе-
рації проводяться тут виключно через банко-
мати, документи підписуються у цифровому 
вигляді, а консультації клієнтів проводяться 
за допомогою відеозв’язку через Інтернет;
відділення із самообслуговуванням має на  �
увазі наявність приміщення, кілька співро-
бітників-консультантів, які використовують 
планшети для допомоги клієнтам, банко-
матів, терміналів та відсутність традицій-
ної операційної зали. Більш складні послуги 
надаються віддаленими фахівцями, з якими 
можна поспілкуватися у режимі відеозв’язку; 
фінансовий інтерактивний відеокіоск. Ця  �
концепція передбачає наявність пристрою із 
екраном та функціями платіжного терміналу 
і банкомату, який дозволяє клієнтам прово-
дити як базові, так і більш складні операції як 
друк виписок, відкриття рахунків і взаємодію 
зі співробітниками банку. Оскільки відеокі-
оски є повністю автоматизованими, їх можна 
легко розмістити у різних місцях, наприклад, 
торгових центрах, вокзалах;
персоніфікований банкінг і менеджмент  �
«циф рових слідів» клієнтів, який перед-
бачає використання такої інформації про 
клієнта, як історія операцій по картках і ак-
тивність у соціальних мережах (наприклад, 
розрахунки за товари та послуги в інтернет-
магазинах, вподобання у Facebook) для ство-
рення персональних пропозиції і знижок від 
бізнес-партнерів. В основі цієї концепції ле-
жить надання клієнту сервісу з моніторингу 
та аналізу його «цифрових слідів», які він за-
лишає під час отримання фінансових послуг 
або спілкування у соціальних мережах і на 
форумах в Інтернеті.

З-поміж наведених бізнес-моделей дедалі біль-
шої популярності набуває створення віртуального 
банку. Радикально налаштовані футурологи бачать 
майбутнє саме за фінансовими установами, розмі-
щеними виключно у кіберпросторі. Проте досить 
часто наявний офіс слугує для прийому клієнтів як 
в іміджевих цілях, так і для консультацій зі складних 
і конфліктних питань. 
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Зауважимо, що операції у таких банках, як 
і в традиційних, розділено на активні та пасивні, 
проте їхній зміст суттєво різниться. Так, відомо, що 
у традиційному банку у пасив зараховуються власні, 
залучені та запозичені банком кошти, які направля-
ються в активні операції для отримання прибутку. 
У віртуальному ж банку до пасивних операцій нале-
жать отримання клієнтом інформації про рахунки та 
транзакції, а до активних – дистанційне управління 
своїми коштами. Водночас для аналізу фінансового 

стану банку традиційно використовується класичне 
розуміння пасивів і активів [5].

На тлі інтеграції традиційних і цифрових кана-
лів посилюється тенденція багатоканальнос-
ті. Найкращим рішенням для підвищення за-

доволеності споживачів фінансових послуг є надання 
можливості перемикання між різними каналами з мі-
німальними зусиллями. У табл. 1 наведені приклади 
міжканальної інтеграції у фінансовій сфері.

таблиця 1

Інтеграція каналів комунікації і продажів фінансових продуктів

Ключовий канал Сервіс комунікації / продажу

Веб-сайт

опція здійснення дзвінка в контакт-центр; –

опція замовлення дзвінка певного спеціаліста; –

відеоконференц-зв’язок; –

чат-месенджер (спілкування з фахівцем), чат-бот (віртуальний помічник); –

інтеграція з соцмережами –

Особистий кабінет / Інтернет-банк
опція здійснення дзвінка в контакт-центр; –

чат-месенджер (спілкування з фахівцем), чат-бот (віртуальний помічник) –

Спеціальний мобільний додаток банку

опція здійснення дзвінка в контакт-центр; –

чат-месенджер (пряме спілкування з фахівцем, виконання ряду операцій,  –
перехід в інші канали), чат-бот (віртуальний помічник);

геолокаційні сервіси –

Соціальні мережі віртуальні відділення з відеоконференц-зв’язком (відділення в соцмережі) –

Термінали, банкомати, інфокіоски, 
інтерактивні екрани тощо

відеоконференц-зв’язок з фахівцями; –

повноцінний доступ до онлайн-послуг. Користувач може почати проводити  –
операції на комп’ютері або мобільному телефоні і завершити їх за допомогою 
терміналу і навпаки

Відділення (включаючи smart-
відділення із самообслуговуванням)

онлайн-банкінг (за допомогою надання планшетів); –

багатофункціональні банкомати і термінали; –

опція здійснення дзвінка в контакт-центр для вирішення складних завдань за  –
участю профільного фахівця (відеоконференц-зв’язок);

інтерактивні екрани з можливістю здійснення платіжних і інших фінансових  –
операцій

Джерело: складено на основі [6].

Протягом останніх кількох років спостерігаєть-
ся значне пожвавлення у сфері цифрового банкінгу 
в європейських країнах. Серед найбільших віртуаль-
них банків варто назвати німецькі Fidor та N26 (за-
сновані у 2009 та 2013 роках відповідно), британські 
Revolut, Atom Bank та Monzo (засновані у 2013, 2014 
та 2015  роках відповідно) та французький Orange 
Bank (заснований у 2017 році). Вони ідентифікують 
себе як роздрібні банки, що функціонують виключ-
но на цифровій платформі та створені для того, аби 
конкурувати із традиційними установами. Такі банки 
пропонують широкий спектр фінансових продуктів, 
обслуговуючи тих клієнтів, які з різних причин не 
мають доступу до послуг традиційних банківських 
установ, а саме – малі та середні підприємства й фі-
зичні особи, яким часто не вистачає застави або ж 
кредитної історії тощо. Так, за останні п’ять років 

віртуальний банківський бізнес у Європі завоював 
значний сегмент клієнтського ринку – понад 5,5 млн 
споживачів [7]. 

Досвід створення віртуальних банків у світі ви-
магає обов’язкового врахування низки процесів і пи-
тань. У табл. 2 наведено ключові положення запуску 
роботи цифрового банку, на яких акцентують увагу 
фахівці.

Переваги віртуального банку безпосередньо 
для його засновників очевидні: немає необ-
хідності формувати мережу філій і наймати 

штат службовців, хоча деякі банки утримують кол-
центр і консультантів для контакту з клієнтами. Та-
кож зауважимо, що у таких банків, як правило, існує 
розвинена партнерська мережа як фінансових, так 
і торговельних організацій, що дозволяє віртуально-
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му банку пропонувати клієнтам різні бонуси, знижки, 
пластикові картки з накопичувальними балами або 
системою «кешбек». Втім, не позбавлені такі банки 
й недоліків. Головні з них пов’язано саме з його вір-
туальністю, адже банк існує для клієнта виключно за 
наявності мережі Інтернет та працездатного ґаджету. 

Виклики віртуального банкінгу для власників 
таких установ можна розділити на дві групи. 
Перша категорія включає перешкоди, які мо-

жуть виникнути перед початком ведення віртуаль-
ної банківської діяльності. Друга категорія включає 
перешкоди, які можуть виникнути у процесі її здій-
снення.

До викликів першої групи варто віднести такі 
як [8]:

1. Відсутність інфраструктури, тобто розвине-
ної мережі каналів зв’язку, технологічної та 
технічної підтримки. Потрібно не лише во-
лодіти достатньою кількістю комунікаційних 
каналів, але, не менш суттєво, аби ці канали 
були ефективними, конкурентними, компе-
тентними, економічно ефективними та спри-
яли наданню фінансових послуг.

2. Відсутність належного рівня фінансової гра-
мотності. Ця проблема стосується потен-
ційних споживачів банківських послуг. Тому 
важливим етапом розвитку віртуального 
банкінгу є впровадження у життя і побут гро-

мадян використання комп’ютерних техноло-
гій і відповідних пристроїв як інструментів 
отримання банківських послуг.

3. Фактори ризику, зокрема такі, як сприйнят-
тя користувачами, конкурентоспроможність 
бізнесу, вартість та якість обслуговування, кі-
бербезпека та рівень захисту інформації про 
рахунки тощо. 

4. Кваліфікований персонал. Відсутність знань 
щодо розробки, підтримання роботи та 
управління віртуальною банківською уста-
новою. 

Викликами другої черги зазначають такі [9]:
1. Відсутність мережі фізичних філій. Цей ас-

пект створює умови, за яких клієнти фактич-
но «пропускають» етап персонального обслу-
говування та контакту із банківським праців-
ником. Тобто може виникнути необхідність 
створення спеціального сервісу, який би міг 
замінити звичний для клієнтів перший візит 
до банку та контакт із реальним співробітни-
ком установи.

2. Шпигунські програми та віруси. Кіберпрос-
тір щодня стикається з атаками шпигунських 
програм, вірусами та хакерами. Перехід бан-
ківських установ, а отже, і чималої кількості 
персональних фінансових даних до віртуаль-
ного світу може спричинити появу нових не-
безпечних кіберзагроз. 

таблиця 2

Аспекти створення та функціонування віртуального банку

Архітектура й операційна модель

Відкрита цифрова платформа  –

Гнучка операційна модель  –

Клієнтоорієнтований підхід побудови  –

Проєктування архітектури банку з урахуванням безпеки та зручності управління  –

Управління даними (консультування клієнтів голосовими помічниками, автоматичне виявлення шахрайських дій, механізм  –
запобігання витоку інформації) Співпраця з іншими технологічними партнерами

продукти та послуги

Пропозиція банківських послуг і продуктів, відмінних від традиційних  –

Моніторинг операцій і «цифрових слідів» клієнта та надання унікальних послуг відповідно до його потреб і способу життя  –

Формування спеціальних стимулів для залучення нових клієнтів  –

Канали збуту

Пошук інноваційних способів поширення каналів збуту –

Функціонування системи

Розробка ефективної операційної моделі, особливо у сфері обслуговування клієнтів (контактний центр, чат-боти, голосові 
помічники тощо)

Кібербезпека

Оцінка ризиків кібербезпеки на початкових етапах створення віртуального банку –

Фінанси

Детальна модель витрат та ефективна робота Департаменту з програмного  управління, який відстежує інновації, фінансові  –
результати та показники ефективності діяльності

Джерело: складено на основі [7].
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3. Проблема оцінки бізнесу. Наразі не існує 
конкретних рекомендацій щодо оцінки фірм, 
що створюються на базі інформаційних тех-
нологій. 

Вартими уваги є також переваги та недоліки ви-
користання віртуального банкінгу клієнтами. Так, до 
позитивних сторін належать такі [10]:

зручний спосіб ведення банківських опе- �
рацій. Віртуальний банкінг надає клієнтам 
зручність і гнучкість здійснення фінансових 
транзакцій за нижчою ціною, ніж пропонує 
традиційна банківська філія. Крім того, клієн-
ти отримують більший контроль над своїми 
фінансами та управлінням грошовими пото-
ками. Суттєвою перевагою є також швидкий 
доступ до поточних і попередніх даних про 
власні транзакції. Простота у використанні 
є ще однією важливою детермінантою для 
клієнта, який віддає перевагу віртуальному 
банківському обслуговуванню. Варто також 
зазначити, що атрибути навігації на сайті 
установи, засоби пошуку та рівень інтерак-
тивності сайту також впливають на сприй-
няття споживачами зручності користування 
віртуальним банком; 
надійність. Віртуальне банківське серед- �
овище значно зросло за останні кілька ро-
ків. Фінансові установи й надалі продовжу-
ватимуть спонукати клієнтів здійснювати 
грошові перекази, оплачувати рахунки та 
отримувати запитувану інформацію в Інтер-
неті. Водночас банківські операції у кіберп-
росторі становлять значний інтерес для 
інтернет-шахраїв. Безпека є найважливішим 
питанням віртуальної банківської справи. 
Тому чималі зусилля розробників цифрових 
фінансових установ докладаються на вдо-
сконалення процедури перевірки автентич-
ності клієнтів. Одним із сучасних заходів 
для запобігання зловживанням та втручан-
ню в інформацію є використання цифрового 
підпису як форми розширеної автентифіка-
ції. Як наслідок, зростає захист і надійність 
таких операцій;
часовий фактор. Доступ до інформації у ре- �
жимі реального часу та його економія є важ-
ливим фактором, який впливає на клієнтів, 
що віддають перевагу використанню цифро-
вих платформ для здійснення щоденних опе-
рацій із грошима, перевірки залишків на ра-
хунках, отримання виписок. Крім того, важ-
ливим фактором, що спонукає до сприйняття 
віртуального банкінгу, є швидкий переказ ко-
штів у будь-яке місце у будь-який час.

Недоліками роботи клієнтів із віртуальним бан-
ком можуть бути такі [11]:

реєстрація нового клієнта може зайняти де- �
який час, адже до споживачів віртуального 
банкінгу ставляться вищі вимоги щодо іден-
тифікації та верифікації їх особи, наявності 
цифрового підпису тощо;
складнощі у навігації по сайту. Клієнти не за- �
вжди добре орієнтуються у банківських елек-
тронних додатках/сайтах та не ознайомлені 
з усіма можливостями інтернет-послуг бан-
ків. Тому виникає необхідність для розроб-
ників таких платформ у підготовці спеціаль-
них інструкцій чи посібників користувача, 
або ж в онлайн-екскурсії по сайту установи. 
Крім того, стрімкий розвиток технологій 
змушує банки періодично оновлювати свої 
онлайн-програми, додаючи нові функції. 
Тому може знадобитися повторне введення 
інформації про обліковий запис користувача 
та роз’яснення щодо нових можливостей;
довіра до віртуального світу фінансових по- �
слуг. Цей фактор є чи не найбільшою пере-
шкодою для багатьох людей, аби долучитися 
до віртуального банкінгу. 

ВИСНОВКИ
Отже, дослідивши всі переваги та недоліки вве-

дення цифрових інновацій у банківській сфері, за-
уважимо, що наразі віртуальний банкінг ще не набув 
великого поширення у повну міру своїх можливос-
тей. Основною причиною цього можна вважати те, 
що традиційні банки активно впроваджують власні 
онлайн-платформи, що надають такі ж послуги, що 
й  віртуальні установи. 

Крім того, банки, які мають фізичний офіс, поки 
що є більш звичними для пересічного клієнта. Зрозу-
міло, що цей фактор лежить у психологічній площині, 
проте у взаєминах банку з клієнтом йому нерідко на-
дається першорядне значення. Водночас віртуальний 
банкінг має гарні перспективи для розвитку. 

Активне використання кіберпростору деда-
лі стає більш характерним як для клієнтів, 
так і  для власників фінансових установ. Для 

останніх, насамперед, йдеться про можливості зни-
ження витрат через відсутність необхідності утри-
мання філіальної мережі, витрати на яку є досить ви-
сокими. Щодо споживачів, то розвитку віртуальних 
фінансових установ у майбутньому сприятиме вихід 
в активне самостійне життя нової генерації клієнтів, 
для яких використання ґаджетів – зручніше та звич-
ніше, ніж відвідування банківських відділень. 

Тому подальші наукові розробки мають бути 
спрямовані на дослідження шляхів більш активного 
впровадження віртуальних банків у  фінансову систе-
му країни.                     
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