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Двадцять перше століття знаменується актив-
ним розвитком науки і техніки, появою інно-
ваційних інформаційних технологій, впрова-

дження яких у діяльність суб’єктів господарювання 
докорінним чином трансформує основні засади їх 
функціонування. Проникнення сучасних технологій 
у фінансовий сектор спричинює виникнення нових 
послуг, удосконалення механізмів їх надання, підви-
щення рівня надійності та безпечності проведення 
фінансових операцій. У науковий обіг введено по-
няття FinTech (фінансові технології), що розглядаєть-
ся ученими як технологічні інновації у сфері надан-
ня фінансових послуг, як сукупність технологічних 
компаній, як окрема галузь економіки. Незважаючи 
на відмінності у трактуванні сутності цієї категорії, 
науковці одностайні в позитивному впливі техноло-
гій на диджиталізацію ринку фінансових послуг. До 
ключових передумов поширення фінансових техно-
логій належить постійне зростання конкуренції на 
ринку фінансових послуг, глобалізація, цифровізація 
економіки, а також можливість скорочення витрат і 
зниження рівня тінізації економіки. 

У своєму розвитку фінансові технології про-
йшли три етапи: від першого застосування інфор-
маційних технологій для аналізу ринкових даних і 
управління ризиками (FinTech 1.0), проникнення та-
ких технологій у традиційні напрями функціонування 
фінансового сектора (FinTech 2.0) до появи фінтех-
компаній, що інтегрують передові технології в роботу 
фінансових установ (FinTech 3.0). Карантинні обме-
ження, викликані поширенням коронавірусної інфек-
ції (COVID-19), внесли нові контексти в діяльність фі-
нансових установ, поставивши їх в умови вимушеного 
переведення більшості послуг у дистанційний фор-
мат. Це, своєю чергою, обумовило виникнення нового 
витку в розвитку фінансових технологій, спричинило 
стрімке зростання попиту на сучасні інформаційні 
технології з боку суб’єктів фінансового ринку. 

Станом на сьогодні фінансові установи, що не 
впроваджують інформаційні технології у свою ді-
яльність, стикаються зі значними ризиками втрати 
клієнтів і зниження рівня своєї конкурентоспро-
можності на ринку. Найбільшого поширення FinTech 
отримав у сферах страхування, Інтернет-банкінгу, 
здійснення електронних платежів, кредитування (у 
тому числі Р2Р-кредитування). Нині банки та інші фі-
нансові установи провідних країн світу мають чітку 
диджитал-компоненту в стратегіях їх розвитку. 

Динамічний розвиток інформаційних техноло-
гій і зростаючі темпи їх застосування в роботі фінан-
сових установ обумовлюють актуальність теми даної 
статті. У наукових колах спостерігається підвищений 
інтерес до дослідження окреслених процесів, іден-
тифікації й опису сутності таких технологій, а також 
аналізу особливостей їх впливу на диджиталізацію 
ринку фінансових послуг. 

Питання сутності та особливостей застосуван-
ня інформаційних технологій у діяльності фінансо-
вих установ вивчаються низкою іноземних науков-
ців: Sanjiv R. Das, Bettinger A., Gomber P., Koch J.-A., 
Siering M., Schueffel P., Micu I. Серед вітчизняних до-
слідників фінансових технологій варто відмітити на-
працювання Поченчук Г., Мазаракі А., Шкарлета С., 
Волосович С., Дубини М., Дудинець Л., Коваленко В., 
Семеног А., Цирулик С. 

З огляду на високу актуальність тенденції по-
ширення інформаційних технологій та посилення 
їх впливу на ринок фінансових послуг, значну увагу 
їх аналізу та розгляду приділяють експерти й ана-
літики Світового банку, Міжнародного валютного 
фонду, Ради з фінансової стабільності, міжнарод-
ної консалтингової й аудиторської компанії PwC 
(PricewaterhouseCoopers).

Визнаючи високу теоретичну та прикладну цін-
ність існуючих публікацій науковців, експертів і фі-
нансових аналітиків провідних міжнародних органі-
зацій, доцільно наголосити на високій динамічності 
розвитку інформаційних технологій. Це, своєю чер-
гою, обґрунтовує доцільність проведення регуляр-
ного моніторингу стану ринку фінансових послуг і, 
зокрема, вивчення новітніх технологій та аналізу їх 
потенціалу щодо використання в роботі сучасних фі-
нансових установ. 

Метою статті є визначення й опис сутності ін-
новаційних інформаційних технологій, що сприяють 
диджиталізації ринку фінансових послуг. 

Нині розвиток і конкурентоспроможність 
установ на ринку фінансових послуг зале-
жить головним чином від їх спроможності 

оперативно адаптуватися до екзогенних викликів і 
ефективно інтегрувати у свою діяльність інновацій-
ні інформаційні технології. Це прискорює темпи їх 
диджиталізації та створює передумови для запрова-
дження нових фінансових послуг, підвищення рівня 
їх якості, швидкості, надійності та безпечності здій-
снення операцій [1; 2; 8; 22]. 

У межах даної статті проаналізуємо інформа-
ційні технології, що отримали активне застосуван-
ня в діяльності сучасних фінансових установ. Про-
тягом останніх років низка публікацій науковців 
і аналітиків була присвячена технології блокчейн 
(blockchain). Така популярність пояснюється тим, що 
саме blockchain покладено в основу функціонування 
й обігу криптовалют. У Кембриджському словнику 
blockchain тлумачиться як «система, що застосову-
ється для створення цифрового запису всіх випадків 
придбання чи продажу криптовалюти» [13]. Експерти 
компанії IBM пропонують розглядати даний термін 
як «спільний незмінний реєстр, що спрощує процес 
запису транзакцій і відстеження активів у бізнес-ме-
режі» [26]. На сьогодні окреслена вище технологія 
найбільшого поширення набула саме в банківському 
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та фінансовому секторах. Передусім це обґрунтову-
ється перевагами, принципами й особливостями ро-
боти цієї технології (рис. 1). 

Blockchain по своїй суті є спільним розподіленим 
реєстром, у якому фіксуються всі проведені транзакції. 
Такий реєстр закодований, що не допускає несанкціо-
нованої зміни записів транзакцій і дублювання зусиль 
[24]. Абсолютно всі авторизовані учасники мережі 
мають доступ до реєстру та інформації, що в ньому 
міститься, а також можуть відстежувати протікання 
процесів надання фінансових послуг (здійснення пла-
тежів, розрахунків, електронної ідентифікації тощо). 
Вагомою перевагою технології blockchain є її прозо-
рість і надійність, оскільки жоден із учасників не може 
вносити зміни чи правки в записані в реєстрі транзак-
ції; навіть якщо наявна транзакція занесена з помил-
ками, то доведеться додавати нову транзакцію (у під-
сумку в реєстрі вони будуть відображені обидві) [26].

Активне використання технології blockchain у 
роботі фінансових установ обумовлено тим, 
що вона забезпечує високий рівень надійнос-

ті, конфіденційності, прозорості та безпечності. За-
фіксована в реєстрі інформація доступна виключно 
для авторизованих учасників мережі. Відповідно, ро-
бота з такою технологією підвищує рівень довіри та 
безпечності. Окрім цього, blockchain дозволяє значно 
прискорити проведення фінансових операцій, рух ін-
формації та підвищити ефективність процесів пере-
вірки точності й повноти інформації. 

До сильних сторін технології blockchain можна 
віднести її достатньо високу стійкість до «зломів» і 
хакерських атак. Специфіка роботи технології така, 
що кожна нова транзакція записується в реєстрі як 
блок даних і відображає всі етапи руху активу. Цей 
блок приєднується до раніше записаного в реєстрі, 
а новостворювані транзакції долучаються до нього – 
таким чином, вибудовується ланцюжок даних. Блоки 
в ланцюжку настільки пов’язані, що ніхто (включаючи 
системного адміністратора) не може змінити блок чи 
вставити додатковий між двома вже зафіксованими 
в реєстрі. При внесенні запису про нову транзакцію 
автоматично відбувається перевірка попередніх бло-

ків – саме це лежить в основі забезпечення захисту 
від шахрайських схем, зломів і порушення цілісності 
інформації [26].

Технологія blockchain може бути досить ефек-
тивною в організації роботи з так званими 
«розумними контрактами» (smart contracts), 

тобто цифровими контрактами, що автоматично 
виконуються в разі дотримання наперед визначе-
них умов [26]. Особливості та принципи роботи 
blockchain дозволяють автоматизувати процес ви-
конання домовленості, а також своєчасно, в режимі 
реального часу, без залучення жодних посередників 
надати учасникам мережі вичерпну інформацію про 
перебіг такого процесу та його результати. Нара-
зі компаніями у сфері ІТ і FinTech опрацьовуються 
онлайн-інструменти, розробляються шаблони для 
спрощення структурування «розумних контрактів» 
на основі blockchain [26]. Майбутнє саме за таким 
диджиталізованим підходом до управління та здій-
снення контрактів, адже це суттєво економить час, 
підвищує рівень довіри та надійності, забезпечує за-
хист від кібератак, збереження та точність інформа-
ції, мінімізує паперовий документообіг і бюрократич-
ну тяганину, а також гарантує прозорість проведення 
усіх операцій. 

Уже звичною практикою як для фінансових 
установ, так і для їх клієнтів стало застосування мо-
більних технологій. Споживачі фінансових послуг 
майже щодня користуються різноманітними мобіль-
ними застосунками для здійснення онлайн-платежів, 
перевірки стану рахунку, обміну валют, моніторингу 
отриманих кредитів і відкритих депозитів, а також 
для планування власного щомісячного бюджету. 
Смартфони застосовуються нерідко замість плас-
тикової картки, перебираючи на себе, таким чином, 
функцію засобу платежу. У такому випадку активу-
ються платіжні технології NFC (завантаження пла-
тіжних реквізитів; ідентифікація особи за допомогою 
вмонтованих у телефон NFC-чипів), QR-коди при 
оплаті товарів (на основі прив’язки номера телефо-
ну до електронного гаманця) та GPS (для визначення 
місцезнаходження) [7, с. 29]. 
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і автентифікація 

транзакції

Формування блоку, 
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транзакцію

Надсилання блоку 
кожному учаснику 

(вузлу) мережі

Транзакцію 
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Розподіл 
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Валідація блоку 
та транзакції всіма 

учасниками 
(вузлами) мережі 

Рис. 1. Послідовність здійснення транзакцій на технології blockchain
Джерело: побудовано на основі [18].
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Типова схема реалізації мобільного банкінгу на-
ведена на рис. 2. Мобільні технології стали важ-
ливим інструментом комунікації клієнта з бан-

ком та ідентифікації особи. Такий інструмент є ефек-
тивним, зважаючи на те, що практично всі споживачі 
фінансових послуг володіють і постійно користуються 
мобільними телефонами з доступом до мережі Інтер-
нет. Відповідно, взаємодія фінансових установ з клі-
єнтами за посередництва таких технологій є зручним, 
зрозумілим і комфортним для обох сторін. 

лість виходу інновацій на ринок, забезпечити просте 
й економне масштабування, скоротити період окуп-
ності [25].

Втім, частина представлених на ринку фінансо-
вих установ достатньо скептично ставилися і, відпо-
відно, не повною мірою, обмежено використовували 
потенціал «хмарних» технологій. Однак пандемія та 
викликані нею карантинні обмеження змінили став-
лення фінансових установ до інформаційних техно-
логій, у тому числі до «хмарних». В умовах переве-
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Провайдер
послуг

 

 

Платформа
мобільного 

банкінгу

Оператор 
мобільного 

зв’язку  
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нікаційна 
компанія
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Клієнт
банку  

Ідентифікація клієнта  

Введення і перевірка PIN-коду  

Перевірка достатності коштів на банківському
рахунку клієнта  

Перерахування коштів реципієнту   

Рис. 2. Схема реалізації мобільного банкінгу
Джерело: побудовано на основі [5; 7].

Інтегрованими в роботу фінансових установ є 
«хмарні» технології (Cloud Computing) – рис. 3. Ок-
сфордський словник визначає даний термін як «спосіб 
використання комп’ютерів, у яких дані та програмне 
забезпечення зберігаються чи управляються в мережі 
серверів, до яких користувачі мають доступ через Ін-
тернет» [15]. За визначенням ІВМ, це «доступ за запи-
том через Інтернет до обчислювальних ресурсів – за-
стосунків, серверів (фізичних і віртуальних серверів), 
сховища даних, інструментів розробки, мережевих 
потужностей тощо – розміщених у віддаленому цен-
трі обробки даних, керованому провайдером хмар-
них послуг» [25]. Застосування «хмарних» технологій 
дозволяє скоротити витрати на комп’ютерну техніку 
та її обслуговування, зокрема на інсталяцію, нала-
штування й управління локальною інфраструктурою 
[25]. Окрім цього, перевагами є підвищення гнучкості 
організації, швидкості доступу й аналізу інформації 
співробітниками, а також можливість агрегувати та 
зберігати великі масиви інформації.

У сучасних умовах високої конкуренції на ринку 
фінансових послуг задля збереження власних позицій 
банки вимушені генерувати нові продукти. «Хмарні» 
технології при цьому спроможні прискорити трива-

дення комунікації з клієнтами в онлайн ці технології 
дозволять оптимізувати діяльність банків, підвищи-
ти їх продуктивність, а також суттєво прискорити 
обслуговування, зробити процес надання фінансових 
послуг комфортним для споживачів. 

Застосування «хмарних» технологій зазвичай 
супроводжується акумулюванням, обробкою й 
аналізом великих обсягів інформаційних ресур-

сів. У Кембриджському словнику «великі дані» (Big 
Data) визначаються як «дуже великі набори даних, 
що створюються людьми, які використовують Інтер-
нет, та які можуть бути збережені, розтлумачені та 
застосовані лише за допомогою спеціальних інстру-
ментів і методів» [12] – рис. 4. 

Аналітика «великих даних» (Big Data Analytics) 
активно проводиться низкою підприємств різних 
сфер економічної діяльності та привертає все більшу 
увагу представників банківського сектору. Сьогодні 
фінансові установи постійно стикаються з необхід-
ністю опрацювання внутрішньої (традиційно струк-
турованої) та зовнішньої (переважно неструктуро-
ваної) інформації. Джерелами надходження такої 
«неструктурованої» інформації є соціальні медіа, різ-
номанітні урядові й інші бази даних, кількість яких 
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Рис. 3. Схема роботи «хмарних» технологій
Джерело: побудовано на основі [17; 23].
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Рис. 4. Схема послідовності опрацювання «великих» даних
Джерело: побудовано на основі [4; 24].

постійно зростає, а наповнюваність регулярно онов-
люється [24]. Банки виявляються часто неготовими 
до роботи з масивами даних із окресленими вище 
характеристиками. Ефективне та швидке оперування 
великими обсягами структурованої та неструктуро-
ваної інформації може дозволити технологія Big Data. 
По-перше, це дасть можливість ґрунтовно вивчити 
потреби та запити споживачів фінансових послуг і 
на цій основі сформувати для них нові пропозиції з 

вищою цінністю. По-друге, надасть змогу оператив-
но обробити та трансформувати неструктуровані 
постійно оновлювані дані в корисну для бізнесу та 
стейкхолдерів інформацію та і подати її в зручному 
для сприйняття форматі. По-третє, застосування фі-
нансовими установами технології Big Data Analytics 
спростить процеси моделювання та розробки сцена-
ріїв для подальшого їх надання регуляторам за запи-
том у формалізованому вигляді [24]. 
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Найбільш апробованими напрямами викорис-
тання технології Big Data фінансовими установами 
є боротьба із махінаціями з кредитними картками, 
аналіз кредитоспроможності споживачів фінансо-
вих послуг, дослідження їх фінансової поведінки та 
формування пакета аплікабельних для них пропо-
зицій. У підсумку це сприятиме вдосконаленню ко-
мунікації банків із клієнтами та підвищенню рівня їх 
лояльності [4]. Окрім модернізації клієнтського сер-
вісу та ризик-менеджменту, підвищення операційної 
ефективності, технологія Big Data може бути успіш-
но застосована для пошуку, збору та систематизації 
інформації з різних незалежних баз даних (соціальні 
мережі, бази мобільних операторів, бази даних стра-
хових компаній) про клієнтів, які мають протерміно-
вану заборгованість. Саме при використанні даної 
технології можна проаналізувати величезні масиви 
неструктурованої інформації (у тому числі у вигляді 
фотографій, відеоматеріалів тощо), моніторити зміни 
та виявляти актуальні контактні дані клієнтів. Окрім 
цього, Big Data Analytics потенційно може викорис-
товуватися фінансовими установами для підбору су-
купності змінних (факторів), аналіз яких дозволить 
визначити ризики неповернення кредитів чи виник-
нення протермінованої заборгованості. Такого роду 
інформація корисна при прийнятті рішення щодо 
доцільності видачі кредитів потенційним клієнтам. 
Таким чином, технологія Big Data сприяє зниженню 
економічних ризиків і підвищенню якості кредитного 
портфеля банку [3].

Наступна інформаційна технологія, що посту-
пово проникає в діяльність фінансових уста-
нов і вплив якої на їх роботу, за прогнозами 

експертів, зростатиме в найближчому майбутньому, –  
це штучний інтелект (Artificial Intelligence) – рис. 5. 
За визначенням Оксфордського словника, штучний 
інтелект є «вивченням і розробкою комп’ютерних 
систем, які можуть копіювати розумну поведінку лю-
дини» [11]. Компанія ІВМ пропонує розглядати дане 
поняття як «будь-яку систему, спроможну моделюва-
ти людський інтелект і процеси мислення» [10]. Ви-
окремлюють два типові підходи до опису принципів 
роботи технологій штучного інтелекту:

1) базований на правилах (Rules based) – перед-
бачає чітке прописування інструкцій, які ви-
користовуватимуться комп’ютером для при-
йняття рішення, а також конкретного і по-
слідовного алгоритму дій при настанні певної 
ситуації; 

2) базований на прикладах (Examples based) – 
передбачає застосування сукупності даних 
(відео-, аудіоматеріалами, профілі спожива-
чів, системні журнали тощо) для побудови 
моделей [10].

Останній підхід значною мірою ґрунтується на 
технології машинного навчання (machine learning), 

що дає змогу відійти від необхідності прописування 
громіздких алгоритмів. На основі реальних конкрет-
них прикладів технологія самостійно виявляє за-
кономірності та на їх основі приймає рішення щодо 
подальших дій. Точність рішень і розроблених про-
гнозів прямо корелює із кількістю релевантних при-
кладів, які заносяться в систему [21]. 

Саме окреслений вище принцип роботи закла-
дено в технологію штучного інтелекту при його базу-
ванні на прикладах, а не правилах. Причому «навчан-
ня» штучного інтелекту може реалізовуватись кіль-
кома способами: контрольоване навчання (supervised 
learning), неконтрольоване навчання (unsupervised 
learning) і навчання з підкріпленням (reinforcement 
learning) [21].

Технології штучного інтелекту застосовують-
ся для спрощення процесу збору інформації, 
створення зручного доступу до неї, для фор-

мування базису бізнес-аналітики, для створення на-
дійних систем і їх масштабування, а також для ін-
теграції й оптимізації систем у бізнес структурі [9]. 
Фінансові установи можуть досить ефективно вико-
ристовувати штучний інтелект у своїй діяльності. До 
прикладу, провідні банки світу, що активно диджита-
лізують власні процеси, застосовують низку додатків 
системи штучного інтелекту, серед яких: автоматичне 
розпізнання мови (ASR-automatic speech recognition), 
служба підтримки клієнтів (онлайн-чатботи – online-
chatbots), комп’ютерний зір (computer vision), автома-
тизована торгівля акціями (automated stock trading) 
тощо [9]. При формуванні пакета пропозицій для спо-
живачів або розробці нових послуг фінансові устано-
ви застосовують спеціальні застосунки, базовані на 
штучному інтелекті, – recommendation engines (меха-
нізми рекомендацій). Останні дозволяють агрегувати 
й аналізувати масиви даних щодо поведінки домогос-
подарств, структури їх потреб і запитів [9; 16]. 

Технології штучного інтелекту починають ви-
користовуватися вітчизняними фінансовими устано-
вами. Переважно йдеться про процеси первинного 
скорингу позичальників, прийняття кредитних рі-
шень, розпізнавання документів. Широкого розпо-
всюдження в ході взаємодії зі споживачами фінансо-
вих послуг отримали чатботи, голосові асистенти, ро-
боедвайзери (robo-adviser). Окремо варто відзначити 
перспективність застосування штучного інтелекту в 
ризик-менеджменті – при боротьбі з шахраями та ви-
критті спекулятивних схем. 

Правильно налаштовані системи штучного ін-
телекту дозволяють фінансовим установам оптимі-
зувати власну бізнес-модель, прискорити процеси 
надання фінансових послуг, підвищити їх якість і зни-
зити собівартість. Окрім цього, вони забезпечують 
на порядок вищу оперативність прийняття управлін-
ських рішень, що особливо важливо в умовах сучас-
ного турбулентного та конкурентного ринку. 
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Техніка, що дозволяє комп’ютерам імітувати людський
інтелект (використовуючи логіку, правила 
«якщо – тоді», дерева рішень тощо)  
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Підвищення рівня фінансової обізнаності  

Спрощення банківських операцій   

Підвищення рівня цифрової залученості   
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  Прогнозування на основі аналітики «великих» даних  

Страхування в режимі реального часу    

Роботизація і автоматизація процесів    

Оптимізація звітування    

Робо-едвайзери, чатботи, виявлення шахрайств, 
недопущення схем «відмивання» грошей та ін.

 

 

Глибинне 
навчання 

(Deep learning)

Машинне 
навчання 

(Machine learning)

Штучний інтелект 
(Arti�cial 

Intelligence)

Підмножина машинного навчання, що складається 
з алгоритмів, які дозволяють програмному 
забезпеченню навчатися таким завданням, 
як розпізнавання мови і зображень 

Підмножина штучного інтелекту, що включає нечіткі 
статистичні методи, які дозволяють машинам 
вдосконалюватися при виконанні завдань на основі 
опрацювання практичних прикладів і досвіду 

Рис. 5. Штучний інтелект у роботі фінансових установ
Джерело: побудовано на основі [9; 10].

До інноваційних інформаційних технологій, 
що мають суттєві перспективи з точки зору 
їх упровадження в роботу фінансових уста-

нов, належить Інтернет речей (Internet of Things – 
IoT). За Оксфордським словником, це «підключення 
пристроїв у побутових предметах через Інтернет, що 
дозволяє їм обмінюватись даними» [20]. Іншими сло-
вами, Інтернет речей поєднує в єдину мережу велику 
кількість девайсів, що мають доступ до Інтернету, та 
людей, які їх використовують для обміну інформаці-
єю різних обсягів, типів і структури. Причому число 
таких пристроїв, спроможних самостійно підклю-
чатись до мережі та здійснювати операції, щорічно 
зростає; аналогічно – щодо чисельності їх користу-
вачів і, відповідно, масштабів поширення як у різних 
галузях, так і в різних країнах світу [19].

Можливими напрямами застосування техно-
логії ІоТ у діяльності фінансових установ є: розши-
рення доступу клієнтів до системи з різних девайсів 

(не обмежуючись лише комп’ютерами, ноутбуками, 
планшетами та смартфонами); ідентифікація й обслу-
говування споживачів при використанні біометрич-
них і позиційних датчиків, відеокамер; організація 
процесів здійснення транзакцій через домашні та пе-
реносні smart-пристрої (годинники, фітнес-трекери 
тощо); імовірність застосування роботів і дронів, зо-
крема – для доставки готівки [6]. Перспективним на-
прямом визначають інтеграцію фінансових установ 
із розробниками технологій штучного інтелекту та 
відповідних застосунків, а також із платіжними сис-
темами (Visa, Master Card та ін.). До основних переваг 
застосування аналізованої інформаційної технології 
в діяльності фінансових установ є економія витрат 
(за рахунок скорочення кількості банкоматів); підви-
щення кваліфікації персоналу, оптимізація кадрової 
політики; підвищення рівня задоволеності клієнтів 
фінансовими послугами (через прискорення процесів 
їх надання та створення комфортних для споживачів 
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умов взаємодії з банком); збільшення клієнтської 
бази шляхом постійного формування персоніфікова-
ного пакета послуг кожному споживачу; розширення 
спектра послуг (включаючи небанківські послуги) 
[19]; підвищення рівня відповідності діяльності запи-
там молодого покоління клієнтів (передусім, завдяки 
диджиталізації процесів) – рис. 6.

ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано сучасні інформаційні 

технології (мобільні застосунки, машинне навчання, 
«хмарні» технології, блокчейн, «великі дані», штуч-
ний інтелект та Інтернет речей). У роботі не лише 
розкрито сутність і принципи роботи окреслених 
технологій, а й акцентовано увагу на напрямах їх 

 

 

 
Комп’ютери 

 

 
Інтернет  

 
Мобільний

інтернет  
Інтернет

речей  

Девайси /
гаджети  

Мобільні
телефони  

 
Планшети   

 
Ноутбуки   Smart-

годинники    
Кардридери
(card readers)

  

Застосування в роботі фінансових установ  

Мобільний
банкінг 

Крауд-
фандинг  

Віртуальні 
гроші (напр., 

біткоїн)   

Кібер-
злочинність    

 
Аналітика  

 

Мобільні
платежі  

Продук-
тивність 

Рентабель-
ність  

 
Безпечність  

Інноваційність     Екологічність    Ефектив-
ність  

Переваги для фінансових установ  

Еволюція 
Інтернету 

речей

Рис. 6. Технології Інтернету речей у роботі фінансових установ 
Джерело: складено на основі [14].

Підсумовуючи, маємо відзначити, що перелік 
інформаційних технологій, які можуть ефек-
тивно використовуватися в роботі фінансо-

вих установ, є достатньо широким і не обмежується 
лише наведеними в даній статті. Проаналізовані вище 
технології відібрано за критеріями апробованості, 
перспективності та реалістичності імплементації в ді-
яльність сучасних банків. Сукупність таких техноло-
гій володіє низкою переваг як для фінансових установ 
(з точки зору оптимізації їх ендогенних процесів), так 
і для їх клієнтів (з точки зору підвищення швидкості, 
зручності, комфортності та надійності отримання по-
слуг). Поряд із цим, застосування інформаційних тех-
нологій пов’язано з появою нових ризиків (кібератаки, 
втрата інформації, інвестиційний ризик) і формуван-
ням нових викликів для банків. Необхідно зазначити, 
що на практиці зазвичай спостерігається комбінуван-
ня кількох інформаційних технологій, що дозволяє мі-
німізувати ризики та максимізувати позитивні ефекти 
від їх задіяння в роботі фінансових установ. 

використання в діяльності фінансових установ. Об-
ґрунтовано, що імплементація інформаційних техно-
логій дозволяє:

 підвищити темпи диджиталізації банків;
 прискорити процес виведення на ринок і 

масштабування нових послуг; 
 забезпечити вищу задоволеність клієнтів за-

вдяки оперативному наданню послуг у ком-
фортний для них спосіб. 

Зазначене вище позитивно впливає на рівень 
конкурентоспроможності банку на сучасному висо-
коконкурентному ринку фінансових послуг. Цифро-
ва трансформація фінансових установ є їх реакцією,  
з одного боку, на зростаючі темпи диджиталізації на-
ціональної економіки, а з іншого боку – на зміну запи-
тів, уподобань і поведінки домогосподарств у цілому. 

Незважаючи на існування низки переваг упро-
вадження інформаційних технологій в роботу фінан-
сових установ, вітчизняні банки достатньо обережно 
та з певною осторогою підходять до цього питання. 
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Головними причинами цього є: 
 нестача інвестицій, досвіду і знань; 
 складності в адаптації технологій до певних 

специфічних банківських операцій та їх узго-
дження із чинним законодавством; 

 недостатня розвиненість інформаційної й ін-
новаційної інфраструктур;

 імовірність виникнення технічних помилок в 
управлінні та при використанні інформацій-
них технологій. 

Особливо гостро на порядку денному багатьох 
фінансових установ у період активної диджи-
талізації діяльності стоїть проблема захисту 

персональних даних клієнтів, недопущення передачі 
їх третім особам, гарантування захисту інформацій-
них систем від зломів і кібератак. Виходячи з цього 
тематику подальших досліджень доцільно зосеред-
ити на пошуку ефективних інструментів протидії 
хакерам, забезпечення безпеки персональних даних 
споживачів фінансових послуг та інформації про 
здійсненні ними транзакції.                   
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