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ВСТУП 

Технологічні інновації у фінансових послугах глибоко проникли у 

фінансовий ландшафт України. Інновації у фінансових послугах, орієнтовані на 

технології – fintech або онлайн-банкінг – як ніколи раніше мають великий вплив 

на банківську систему України. Існує загальний консенсус щодо того, що fintech 

приносить користь людям, які опинилися в невигідному фінансовому 

становищі, і споживачам, недостатньо забезпеченим послугами по всьому світу. 

В порівнянні з ЄС або США, Україна відстає у розвитку інновацій, але 

позитивні зміни української фінансової системи кидають виклик цьому 

давньому сприйняттю. Новатори-користувачі в онлайн-банкінг галузі походять 

з країн, що розвиваються, із давньою незаповненою потребою у недорогих 

банківських послугах. 

В економічній літературі особливості онлайн-банкінгу в Україні 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких ми можемо виділити: 

Arner, D. W., Barberis, J. N., Buckley, R. P., Douglas, J. L., Тютюн І. Б.,         

Шевченко О. М. та Рудич Л. В. 

Мета роботи: розглянути теоретичний та практичний аспект використання 

онлайн-банкінгу у банківській системі України. 

Об'єкт дослідження: онлайн-банкінг. Предмет дослідження: теоретико-

методологічні та практичні аспекти використання онлайн-банкінгу в банківській 

системі. 

При написанні наукової роботи  використовувались наступні прийоми i 

методи: логічне узагальнення, розрахунок фінансових коефіцієнтів, 

порівняльний аналіз, метод угрупувань, вертикально-горизонтальний аналіз. 

Інформаційною базою для написання наукової роботи є: базові 

підручники, навчально-методичні посібники, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів, фінансова звітність підприємства АТ «Приватбанк» за 

2016-2020 роки. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ ТА ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ У БАНКАХ УКРАЇНИ 

1.1 Сутність та особливості онлайн-банкінгу 

 

Термін «онлайн-банкінг» нещодавно з’явився у ділових журналах для 

опису руйнуючої проблеми фінансового сектора, пов’язаної з впровадженням 

більш швидких, дешевих та орієнтованих на людині фінансових послуг. Цей 

термін став популярним серед приватних та інституційних інвесторів, які 

вклали в сектор більш ніж 50 мільярдів доларів за період з 2010 по 2015 роки 

(Accenture, 2015). Стратегічні консалтингові компанії вже визначили цю 

тенденцію у сфері фінансових технологій пріоритетною, та створюють для 

банків комфортні умови задля найкращого розуміння ймовірних майбутніх 

сценаріїв. 

У роботі також може бути використано термін «Fintech» для опису 

онлайн-банкінгу, так як фінансові технології є невід’ємною частиною онлайн-

банкінгу, тож ми не розділяємо ці терміни, а використовуємо їх як синонімічні 

поняття. 

Відповідно до самого уявлення про те, що в основі fintech – використання 

технологій для надання нових і вдосконалених фінансових послуг, технологія 

онлайн банкінгу дозволяє користувачам отримувати доступ до таких 

фінансових послуг, як грошові перекази, платежі, заощадження, страхування та 

цифрові кредити. 

Такі фінансові операції проводяться через інтернет-мережі, таким чином, 

доступ до свого банківського рахунку можна отримати, не маючи можливості 

потрапити до реального відділення банку. 

Онлайн-банкінг відноситься до компаній, які розробляють фінансові 

послуги та продукти, покладаючись на набагато більш інтенсивне використання 

інформаційних технологій. З таблиці 1 видно, що всі визначення сектора 
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фінансових технологій мають свої переваги і служать цілям дослідження 

авторів або бізнес-цілям. Арнер, Барберіс і Баклі були одними з перших вчених, 

які вивчали еволюцію фінансових технологій, використовуючи широке 

визначення терміну, згідно з яким всі існуючі і нові фінансові компанії та 

учасники галузі могли розглядатися як фінансові технології, незалежно від їх 

розміру, бізнес–моделі або продуктового портфель. 

Таблиця 1.1 – Визначення терміну «онлайн-банкінг» 

Автори / ресурс Визначення 

Arner, DW; 

Barberis, JN; 

Buckley, RP 

«Фінансові технології» або «Онлайн-банкінг» відносяться до 

фінансових рішень на базі технологій. Термін FinTech не обмежується 

конкретними секторами (наприклад, фінансування) або бізнес–

моделями (наприклад, однорангове (P2P) кредитування), але замість 

цього охоплює весь спектр послуг і продуктів, традиційно надаються 

галуззю фінансових послуг [1]. 

Financial Times 

Фінансові інновації можна визначити як акт створення, а потім 

популяризації нових фінансових інструментів, а також нових 

фінансових технологій, установ та ринків. Він включає інституційні, 

продуктові та технологічні інновації [6]. 

Kim, Y.; 

Park, Y. J.; 

Choi, J. 

Fintech – це сектор послуг, який використовує ІТ–технології, 

орієнтовані на смартфони, для підвищення ефективності фінансової 

системи [13]. 

McAuley, D. 
Економічна галузь, що складається з компаній, які використовують 

технології для підвищення ефективності фінансових систем [16] 

Investopedia 
Fintech – портманто (словосполучення) фінансових технологій, яке 

описує новий сектор фінансових послуг у 21 столітті [42]. 

Fintech weekly 

Fintech описує бізнес, який спрямований на надання фінансових 

послуг, використовуючи програмне забезпечення та сучасні технології 

[19]. 

Ernst&Young 

Організації, що поєднують інноваційні бізнес–моделі та технології, 

щоб забезпечити, покращити та перешкодити фінансовим послугам 

[8]. 

 

Всі визначення відображають важливу особливість онлайн-банкінгу; а 

саме, що немає єдиної думки про те, де проходять межі цього сектора. Дуже 

важливо прийти до єдиного визначення, оскільки онлайн-банкінг-компанії вже 

надають фінансові послуги мільйонам людей і переводять, обмінюють або 

позичають мільярди доларів. Щоб відповідати очікуванням регулюючих органів 

в області ІТ, банки повинні постійно покращувати свої системи безпеки ІТ за 
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рахунок коштів, які можуть бути рівні сукупного капіталу невеликих фінтех-

стартапів. 

Здебільшого банки України вже почали допрацьовувати або переробляти 

свої бізнес-моделі, але ще не повністю оцифрували свої процеси та 

модернізували свої серверні системи [14]. 

Розглядаючи приклад Монобанку, його можна назвати цифровим банком, 

що підкріплюється ліцензією традиційного та створений на його основі. 

Цифрові банки мало чим відрізняються від фінтех-компаній, оскільки вони, як 

правило, використовують передові банківські системи, які можуть швидко 

впроваджувати нові послуги. Цифрові банки знайомі з управлінням цифровими 

каналами та мають значний цифровий слід із складними негалузевими 

стратегіями. Більше того, цифрові банки відповідають нормам, і багато з них 

мають надійні та вигідні бізнес-моделі. Цифрові або необанки у всьому світі 

швидко розвиваються, оскільки багато фінтех-компаній вирішили рухатися в 

цьому напрямку та подали заявки на отримання банківських ліцензій. Ці 

цифрові банки можуть бути в змозі використати багато позитивних переваг 

fintech, одночасно працюючи прозоро та під контролем регуляторів. 

Різниця між традиційними банками та новими фінтех компаніями 

(включаючи цифрові банки) не перешкоджає їх співробітництву, а навпаки. 

Оскільки вище наведені факти показують, що фінтех-компанії вже впливають 

на інноваційність банківського сектору. 

Щодо еволюції Онлайн-банкінгу можна виділити два підходи. Онлайн-

банкінг має великий вплив на світову фінансову систему, тож потрібно 

визначити як саме виник цей сектор. Два різних еволюційних підходи визначені 

задля розуміння швидкого розвитку сектору фінансових технологій та його 

рушійних сил. Підхід Арнер, Барберіс і Баклі зосереджується на джерелі 

фінансових інновацій останніх двох років, виділяючи три відмінні фази 

розвитку [1]. 
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Арнер, Барберіс і Баклі пропонують огляд фінансових інновацій з точки 

зору суб’єктів ринку, приділяючи менше уваги еволюції ресурсів. 

Зосереджуючись більше на ресурсах та знаннях, а не на суб’єктах, з’являється 

інший еволюційний підхід. Розуміючи цю різницю, можна скласти інноваційні 

бізнес-моделі, щоб 1) забезпечити краще розуміння всіх учасників ринку; і 

2) сприяти інноваціям у секторі, допомагаючи перенести фокус на ключові 

фактори зростання (схема еволюційних підходів представлена на рисунку 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Схема еволюційних підходів до розвитку Fintech 

 

Тим часом, поки створюються нові онлайн-банкінг-стартапи, банки мають 

багато можливостей задля удосконалення. Зосередившись на ролі та доданій 

вартості різних зацікавлених сторін, можна побачити, як основна рушійна сила 

фінансових інновацій протягом багатьох років переходила від великих 

постачальників інфраструктури до банків, а потім до онлайн-банкінгу. 

Еволюційний підхід до 
розвитку Онлайн-

банкінгу

на основі суб'єктів

Fintech 1.0 (1866-1987 
рр.)

Fintech 2.0 (1987-2008 
рр.)

Fintech 3.0 (2008 р. -
сьогодні)

на основі ресурсів

1-й рівень - бізнес-
модель, зосереджена на 

людині

2-й рівень - новаторські 
послуги

3-й рівень - розробка 
екосистеми
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Другий, ресурсний підхід, визначає те, що на онлайн-банкінг-сектор 

менше впливає походження технології – а саме, хто проводить інновації – і 

більше ресурси та знання. Цей підхід можна представити за допомогою модель 

із трьома шарами – це власна конструкція автора, заснована на найбільш часто 

згаданих рушіях цінності у цитованих статтях та книгах, класифікованих у 

зрозумілі та логічні групи. 

Ми стверджуємо, що адаптація моделі ієрархічних потреб для охоплення 

індивідуального потенціалу може бути адаптована для розуміння успіху, який 

стоїть за онлайн-банкінгом. Три рівні, описані в моделі, являють собою 

еволюційний крок, який можна визначити в останніх ростах фінансових 

технологій. 

Перший рівень інновацій – це створення екосистеми, що сприяє 

технічному прогресу та дешевій доступності основних телекомунікаційних та 

ІТ-послуг. Цей екосистемний рівень включає розробку ІТ-обладнання та 

програмних технологій, таких як доступні комп'ютери, смартфони, 4G/5G та 

WiFi. Екосистемні засоби включають досягнення в галузі комп'ютерних 

технологій, таких як дешеве обладнання, включаючи настільні комп'ютери, 

ноутбуки, а також планшети, що дозволяє онлайн-банкінг захоплювати велику 

частку ринку через високу доступність. 

На Fintech також вплинув розвиток нових банківських систем з 

відкритими інтерфейсами прикладного програмування (API) та рішеннями plug-

and-play (включай та працюй), що є специфічними технічними засобами для 

фінансового та онлайн-банкінг-сектору. 

Дешеве обладнання дозволило людям з нижчими доходами освоїти нові 

навички комп’ютерного програмування, навіть використовуючи безкоштовні 

навчальні матеріали, доступні в Інтернеті. Такі країни, як Індія, побудували 

сучасну економіку, усвідомивши важливість створення надійного та дешевого 

потенціалу програмування, і спеціалізуються на наданні послуг аутсорсингу 
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компаніям, які потребують ІТ-робочої сили. В даний час Fintech має кілька 

переваг перед традиційним банківським сектором. По-перше, він не 

покладається на основні застарілі системи. Зміни у застарілих системах та 

інфраструктурі є дорогими та накладають операційні ризики на діючі компаній, 

що часто є перешкодою для інновацій. 

Другий еволюційний шар стосується новаторських послуг, побудованих 

за допомогою інноваційних бізнес-моделей та відкритого, орієнтованого на 

інновації, підходу. Бізнес-моделі «описують обґрунтування того, як організації 

створюють, забезпечують та фіксують вартість» [18], і є інструментами, що 

пов’язують економічні показники, інновації та організаційну стратегію [4]. 

Третій еволюційний рівень складається з розробки і свідомого 

використання бізнес-моделей, орієнтованих на людину. Розробка 

небанківськими організаціями нових фінансових продуктів і послуг була 

викликана втратою довіри до традиційних банків через фінансові кризи 2008 та 

2014 років. Велика рецесія 2008го викликала занепокоєння з приводу 

відсутності прозорості та неправомірної поведінки традиційного банківського 

сектора, що значно підірвало довіру суспільства. У час коронавірусної кризи 

Онлайн-банкінг-компанії продовжують швидко завоювати частку ринку в 

порівнянні з банками, які, як і весь фінансовий сектор, перебувають у дуже 

скрутному положенні, головним чином з наступних причин: 

1) державне і корпоративне кредитування зменшилося під час 

фінансових криз через збільшення ризиків у традиційному банківському 

секторі, 

2) процентні ставки знижувалися, що перешкоджало накопичення 

багатства на ощадних рахунках; 

3) громадський імідж банків був серйозно підірваний; 



10 

 

4) технологічні компанії набирають обертів, поки традиційні 

капіталомісткі галузі, такі як готельний бізнес і транспортний сектор, зазнають 

збитків; 

5) кількість технологічних мільярдерів значно збільшилася – тільки у 

Facebook було 10 мільярдерів на момент IPO [19], – що говорить інвесторам про 

те, що новаторські технології, засновані на технологіях, були ризикованими, але 

прибутковими інвестиціями. 

Зниження довіри населення до банків створює можливості для онлайн-

банкінгу для розробки та впровадження нових більш якісних, дешевих, 

клієнтоорієнтованим та інноваційних послуг. Аналіз Zilahy підтверджує думку 

про те, що нові бізнес-моделі є поштовхом для роста традиційних, які можуть 

удосконалюватися та розвиватися [20]. 

Онлайн-банкінг-компанії також збільшують частку ринку, пропонуючи 

персоналізовані рішення для точок покупки, засновані на аналітиці, широкому 

використанні інтелектуального аналізу даних з декількох джерел і 

розпізнавання образів. Інструменти управління особистими фінансами 

допомагають клієнтам більш розумно керувати своїми грошима за допомогою 

таких послуг, як автоматичні попередження про потенційну перевитрату 

коштів. Краудсорсінгові рішення, які дають клієнтам більше контролю над 

своїми фінансовими рішеннями, набирають обертів. Фактори вартості онлайн-

банкінгу на кожному рівні представлені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Ключові фактори вартості онлайн-банкінг-технологій 

Рівні онлайн-банкінгу Ключові фактори вартості 

1-й рівень (верхній) - 

бізнес-модель, 

зосереджена на людині 

- Сучасна аналітика клієнтів та даних 

- Покращений досвід користування 

- Експериментування, дизайнерсько-мислячий підхід 

2-й рівень (середній) - 

новаторські послуги 

- Послуги, що швидко масштабуються 

- Відкритий інноваційний підхід 

- Проривні бізнес-моделі 

3-й рівень (нижній) - 

розробка екосистеми 

- Дешеві мобільні телефони та доступ до Інтернету 

- Дешеве ІТ-обладнання та програмне забезпечення 

- Глобальна телекомунікаційна інфраструктура 



11 

 

Перша в світі платформа для однорангового кредитування набрала обертів 

завдяки розробці моделі ризику, яка більш точно прогнозує кредитні дефолти, 

ніж банківські систем. З моменту запуску платформи в 2005 році алгоритми 

компанії аналізували дані про поведінку клієнтів і навіть про присутність в 

соціальних мережах, щоб встановити індивідуальні профілі ризиків для кожного 

зі своїх користувачів та надати їм конкурентні можливості кредитування [14]. 

Підсумовуючи все вище сказане, ми приходимо до головного 

дослідницького питання, на яке спрямована наша робота: чи впливає 

впровадження банками онлайн-банкінгу на прибутковість банку, ефективність 

та стабільність. 

 

1.2 Огляд  міжнародного досвіду розвитку онлайн-банкінгу  

 

Компанії Fintech по всьому світу розуміють силу індивідуальних 

спрощених бізнес-моделей, і в багатьох випадках зосереджуються на нішевих 

сегментах фінансового сектору, щоб забезпечують унікальні форми цінностей 

для своїх клієнтів. Вони також систематично співпрацюють із зовнішніми 

партнерами. Відкриті інновації – підхід, що широко застосовується для 

підвищення організаційного потенціалу для інновацій. Процес надає компанії 

стратегічну гнучкість, допомагає зменшити цикли розробки та впорядкувати 

процеси [7]. 

Відповідно до останнього звіту Global Findex за 2017 рік у світі є близько 

двох мільярдів дорослих людей, які не мають доступу до банківських послуг 

(опитування було ініційоване Світовим банком та проведено Галлапом, 

глобальним дослідницьким інститутом). Це на 20% менше в порівнянні з 2,5 

мільярдами, не охопленими банківськими послугами в 2014 році, і являє собою 

значний прогрес у наданні фінансових послуг людям, які живуть в бідності. 

Найбільш сильно не охоплені банківськими послугами регіони Африки на 
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південь від Сахари, Близький Схід, Латинська Америка та Азія, на які припадає 

2,2 мільярда що не обслуговуються в фінансовому відношенні дорослих [17]. 

Компанії, що випускають кредитні карти, банки, онлайн-банкінг-компанії 

і оператори мобільного зв'язку, грають значну роль у залученні все більшої 

кількості людей до фінансової системи, і отримують додатковий прибуток, 

використовуючи цей великий сегмент клієнтів. Населення, яке не має доступу 

до банківських послуг або не охоплене банківськими послугами, тепер може 

отримати доступ до фінансових послуг, таким як мікрокредити, поточні рахунки 

і грошові перекази. Успіх Grameen Bank, створений професором Мухаммадом 

Юнусом, показує, як громадяни, які раніше не мали достатніх банківських 

послуг, можуть поліпшити свої особисті фінанси, взявши мікропозики за 

підтримки спільноти для відкриття власного бізнесу. M-PESA, керована 

Safaricom, дочірньою компанією Vodafone, стала найбільшою службою 

грошових переказів в Кенії. Успіх M-PESA доводить, що оператори мобільного 

зв'язку можуть відігравати важливу роль в наданні базових фінансових послуг 

2,5 мільярдам людей [2]. 

Перші користувачі нових послуг стали живим доказом того, що 

«банківська справа – це не те, куди ви йдете, а те, чим ви займаєтеся» [14].  

Питання в тому, чи може такий швидкий розвиток онлайн-банкінгу поліпшити 

фінансову стабільність за рахунок роботи з більш низькою маржею і створення 

більш високих обсягів фінансових транзакцій, тим самим підвищуючи 

продуктивність [10]. Проте, демократизація фінансового сектора вже помітна в 

плані поліпшення доступу до послуг. 

У міру того, як до сектору надходять великі обсяги інвестицій, щодня 

з'являються нові учасники. Тільки в грудні 2018 року в сектор було вкладено 

майже мільярд доларів інвестицій, а до січня 2019 року вони зросли до 7 

мільярдів доларів. Онлайн-банкінг-компанії освоюють всі сфери, які раніше 

були привілеєм універсальних банків або глобальних фінансових інститутів. 
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Дослідницька компанія CB Insights класифікувала 250 найбільших Онлайн-

банкінг-компаній, які змінюють поточний фінансовий сектор. Це дослідження 

показує, що Онлайн-банкінг вже присутній практично у всіх основних сферах 

бізнесу, які раніше обслуговувалися традиційними фінансовими установами [5]: 

бізнес-кредитування, ринки капіталу і торгівля, кредитний рейтинг і аналітика, 

фінансові послуги та інфраструктура, загальне кредитування, страхування, 

торговельні послуги, іпотечне кредитування, кредитування фізичних осіб і 

клієнтів, інфраструктура обробки і платежів, нормативні вимоги, інвестування в 

нерухомість, гаманці і грошові перекази. 

Платіжний сервіс став величезним успіхом: тільки в 2010 році 14 

мільйонів активних рахунків обробляли платежі на суму понад 425 мільйонів 

доларів США, що еквівалентно 17% від загального ВВП Кенії [15].  

Ключовими рушійними силами на рівні новаторських послуг є перші 

успіхи в охопленні деяких груп населення, не охоплених банківськими 

послугами, не тільки в країнах Африки на південь від Сахари, а й в Індії. Банки 

не вважали вигідним створення розгалужених філіальних мереж в бідних 

сільських регіонах, і вони в цілому вирішили уникати таких ринків. Традиційні 

звичайні банки просто не могли генерувати достатній дохід від невеликих 

грошових переказів. Кредитування малозабезпечених верств населення також 

не є прибутковим бізнесом, оскільки такі особи традиційно не могли 

відповідати суворим критеріям оцінки кредитного ризику. У той час як банки 

покинули ці регіони, Онлайн-банкінг-компанії прагнули використовувати 

бізнес-можливості, пов'язані з обслуговуванням двох мільярдів людей у світі, не 

охоплених банківськими послугами. Використовуючи технології і вже існуючу 

інфраструктурну основу, створену телекомунікаційними компаніями і банками, 

Онлайн-банкінг може запропонувати новому клієнтському сегменту зручні і 

прості в отриманні фінансові послуги за доступними цінами. Низькі 

експлуатаційні витрати дозволили отримати достатній прибуток за рахунок 
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впровадження нових бізнес-моделей, співпраці з іншими галузями та 

прискіпливої уваги до реальних потреб клієнтів. 

Саме це надає безліч можливостей для Онлайн-банкінг у вигляді нових 

платформ електронної комерції, цифрових гаманців і платіжних рішень. 

Обслуговуючи фінансове і економічне благополуччя індійців, підприємці в 

сфері фінансових технологій з низькими накладними витратами мають більше 

шансів отримати прибуток, ніж традиційні банки. Індійські стартапи залучили в 

цілому 3,5 мільярда доларів інвестицій тільки в першій половині 2019 року, що 

дозволило користувачам здійснити стрибок через традиційні послуги і почати 

використовувати онлайн-банкінг послуги. 

Онлайн-банкінг платформи надає кредиторам і позичальникам можливість 

взаємодіяти і брати участь в ділових операціях один з одним при прийнятних 

умовах ризику. Невиконання зобов'язань за позикою складає менше 0,5% в 

порівнянні з 7,6%, які несе середній британський банк, в той час як середня 

маржа по позиках становить 3%, що набагато нижче середнього показника в 8% 

від їх звичайних аналогів. Платформа кредитування зросла на 60% в річному 

численні з моменту її створення і тепер володіє 3% британського ринку 

роздрібного кредитування, на даний момент надавши позику 400 мільйонів 

фунтів стерлінгів [14]. 

Країни з розвиненою інфраструктурою і фінансовим сектором переходять 

до так званої безготівковій економіки, переводячи використання фіатной 

валюти в електронні канали. Кількість електронних платежів – ознака 

фінансової інноваційності країни. Публічне впровадження фінансових 

технологій часто оцінюється з точки зору самого популярного в даний час 

інструменту –банківських карт [12]. 

Реформування фінансового сектора для приведення його у відповідність з 

міжнародними аналогами – одна з цілей угорського Онлайн-банкінгу. Сектор 

фінансових технологій в Угорщині ще не перетворився на значний ринковий 
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сегмент, але він вже впливає на традиційні банки за рахунок збільшення числа 

компаній, які вже почали надавати послуги на ринках. Як показують 

дослідження Fintech Group, певне зростання було забезпечене грошима з 

операційних програм ЄС. Тринадцяти угорським фінансово-технологічним 

підприємствам було виділено чотири мільярди форинтів фінансування ЄС, при 

цьому виникли понад 35 самофінансованих проектів в області фінансових 

технологій. 

На рисунку 1.2. ми можемо побачити глобальні тенденції інвестування у 

розвиток Фінтех індустрії на світовому ринку [25]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Глобальні інвестиції у Фінтех за 2019 рік, % 

 

Також, у ході аналізу бази даних LTP MEDICI, можна стверджувати, що 

велика кількість банків світу використовують у своїй практиці фінансові 

технології. На рисунку 1.2 можна побачити, що 19,10% – платежі, охоплюють 
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найбільшу частку. Далі – кредитування та інвестиційні платформи (10,70% та 

11,20% відповідно) [9]. 

 

Рисунок 1.3 – Діяльність банків у сфері фінтех за напрямками діяльності 

за 2018 рік, % 

 

Консалтинговою компанією Ernst & Young було проведено опитування, у 

якому взяли участь 27000 користувачів з 27 країн. Основними результатами є: 

 

Рисунок 1.4 – Основні результати дослідження Ernst & Young, % 
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із найголовніших факторів, а 13% клієнтів звертають увагу на низькі комісії. У 

2019 році на передній план вийшла дешевизна сервісів, у той час, як легкість 

відкриття стало менш важливим. Останню позицію займає висока якість 

сервісу, яку лише 12% опитаних визначають для себе важливим критерієм [9]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Пріоритетні фактори у виборі банку або фінтех-сервісу, 

порівняння 2017 і 2019 рр. 

 

Дотримуючись міжнародної тенденції до оцифрування банківських послуг 

і зростаючого інтересу до лідерства в сфері банківського обслуговування, 

орієнтованого на технології, деякі великі угорські банки вже вирішили 

співпрацювати, а не конкурувати з новими Онлайн-банкінг-стартапами. Ці 

проекти цифрової трансформації, ймовірно, стануть більш поширеними для 

банків в найближчі роки і стануть випробувальним полігоном для Онлайн-

банкінг-компаній, готових до співпраці. Такі ініціативи приведуть до швидкого 

зростання інноваційних бізнес-моделей, орієнтованих на користувача, більш 

дешевих і швидких методів електронних платежів і більш широкого спектру 

послуг, які допоможуть людям більш ефективно управляти своїми 

повсякденними фінансами. 
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2 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ НА РОЗВИТОК 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

2.1 Аналіз впливу онлайн-банкінгу на прибутковість, ефективність та 

стабільність банків України 

 

Все частіше науковці звертаються до цієї тематики та починають 

розглядати співпрацю між банками та онлайн-банкінг-компаніями та її 

потенційний вплив на доступ до банківських послуг. Однак варто зазначити, що 

вимірювання інновацій у фінансовому секторі є більш складним через 

відсутність даних, що заважає оцінювати їх вплив.  

Треба зазначити, що кількість користувачів Світової Мережі Інтернет в 

Україні налічувало 65% станом на кінець 2019 року [22]. В той же час, 

нерозвинена інфраструктура регіонів не створює належних можливостей для 

підключення більшої кількості клієнтів до онлайн-банкінгу. Кількість 

користувачів Інтернет-банкінгу відповідно зростає, що висвітлено на рисунку 

2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Частка інтернет-користувачів серед дорослого населення 

України, % 

 

За офіційними даними Factum Group Ukraine за 2019 рік можна зробити 

висновок, що постійними користувачами інтернету є 21,8 мільйонів жителів 

України.  
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Хоча банківські установи мають проблеми з конкуренцією з онлайн-

банкінг-компаніями, це є також можливістю для співпраці. На сьогодні в 

Україні понад 100 онлайн-банкінг-компаній є постійно діючими, також, варто 

відмітити, що більша частка компаній була заснована протягом останніх років. 

 

 

Рисунок 2.2 – Рівень впровадження Інтернет-банкінгу банками України 

 

З 2014 року галузь Фінтех почала свій стрімкий розвиток. Саме тоді було 

засновано 9 онлайн-банкінг-компаній у сфері фінансових послуг. Останні 3 

роки для України стали рекордними – за цей час з’явилося 40 нових онлайн-

банкінг-компаній, з яких найвідоміші: hotline finance, Kuna, FlashPay, MAXI, 

moneyveo, LIQPAY та easypay. 

 

Рисунок 2.3 – Характеристика форм прояву FinTech в Україні 
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Як бачимо з рисунка 2.3, одним із перспективних та інноваційних 

кредитних продуктів є «Peer-toPeer» або скорочено P2P. Інноваційність цього 

продукту полягає у переданні грошей від однієї непов'язаної особи іншій або 

між «рівноправними сторонами», оминаючи залучення традиційних фінансових 

посередників. 

Приватбанк став ініціатором та організатором P2P кредитування на 

українському ринку банківських послуг, що надав кредиторам свої гарантії та 

компетенції у пошуку позичальників, оцінюванні можливості виникнення 

ризиків і стягненні. З 01.03.2016 року почала свою роботу платформа «Сервіс 

вигідних вкладень» по видачі роздрібних кредитів [25]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Ключові події які вплинули на онлайн-банкінг в Україні з 

2015 по 2018 рр. 

 

Технологія «блокчейн» зберігає великі обсяги даних та оперує ресурсами 

користувачів Фінтех. Відбувається реалізація транзакцій за відсутності 

2015

• Конференція «Fintech Ukraine 2015» – проведено дискусію між представниками 
регулюючих органів, стартапів, експертів банківського сектора та фінансового 
ринку Створення українського венчурного хабу «UVH»

2016
• Створення інкубатора «1991 Open Data Incubator» перша українська некомерційна 

екосистема відкритих державних даних

2017

• Запуск «Android Pay» в Україні – представлено перший в Україні безконтактний 
сервіс електронних платежів

• Запуск інкубаційної програми «Open Banking Lab»

• запуск «Monobank» – mobile-only банк – перший в Україні мобільний банк без 
відділень

2018
• Запуск «Apple Pay» в Україні – спочатку ПриватБанк, дещо пізніше Ощадбанк та 

Monobank розпочали підтримку платежів за допомогою продукції Apple
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основного контрагента (банку чи платіжної системи). Тим часом криптовалюта 

створюється шляхом  запису інформації про транзакції користувачів. 

Щодо небанківських платіжних фінтех сервісів, можна виокремити 

англійські електронні платіжні системи «Skrill» та «Transfer Wise» (партнером 

якої з 2015 року є Приватбанк), американську компанію «Venmo/Braintree» 

(входить до складу міжнародних платіжних систем «PayPal» та «WePay»). Вище 

зазначені системи віддають перевагу індивідуальним та клієнтоорієнтованим 

підходам. 

 

 

Рисунок 2.5 – Загальний обсяг «е-гаманців» в Україні, млн. шт.  

 

Кредитування засобами електронних платіжних систем є одною з 

найбільш популярних форм онлайн-банкінгу в Україні. З 22.11.2017 року було 

повідомлено про офіційний запуск проекту Monobank екс-топ-менеджерами 

Приватбанку. Це перший банк України, який позиціонує себе, як «банк без 

відділень». Але фактично, Монобанк є онлайн платформою, яка прив’язана до 

Universal банку та працює під його ліцензією. Однією з інновацій Моно є так 

званий cashback. В залежності від типу товарів та послуг, користувачам буде 

повернено від 2 до 20% від вартості відповідних товарів. Не дивлячись на те, що 

cashback вже не є інноваційним продуктом у ЄС та США, для України цей 

сервіс є новим та перспективним. Наявність цієї послуги на ринку має 
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стимулювати розвиток конкуренції серед банківських послуг в сфері 

обслуговування громадян [21]. 

Співпраця між банками та онлайн-банкінгом може мати кілька переваг. 

Для банків таке партнерство може дати значні переваги з точки зору розвитку 

нових сегментів клієнтів, продуктів та послуг. Це також може призвести до 

розширення на нові ринки, розвитку нових можливостей та доступу до нових 

технологій, які генерують нові потоки доходу та покращують ефективність. 

Серед найбільш технологічних банків України можна назвати Ощадбанк, 

Райффайзен банк Аваль, Укргазбанк, Альфа-банк, ПУМБ, Укрсиббанк, OTP та 

Мегабанку. Вони мають деякі спільні проекти з онлайн-банкінг-компаніями. 

Винятком є лише ПриватБанк – він має власний потужний центр IT-розробок 

(Додаток А).  

Активну діджиталізацію своїх послуг і сервісів продовжує Приватбанк. 

Саме він вже давно вийшов за межі традиційного банкінгу та формує на 

банківському ринку України нову цифрову екосистему на стику фінансових 

послуг, retail та e-commerce. Вище зазначені банки мають власні центри 

інкубації і акселерації стартапів задля впровадження у свою практику нових 

інноваційних продуктів і сервісів. Найбільш перспективні сфери співпраці 

банків та онлайн-банкінг-компаній є платіжні сервіси, автоматизація бізнес-

процесів, Big Data, системи штучного інтелекту та кібербезпека [23]. 

Відмітимо, що конкуренція з боку нових фінтех компаній зростає, тож 

традиційні фінансові посередники втрачають свої конкурентні переваги. На 

рисунку 2.6 зображено результати проведеного у 2017 р. опитування топ-

менеджерів фінансового сектору щодо оцінювання ключових переваг онлайн-

банкінгу порівняно з традиційним банкінгом [24]. 

Варто зазначити, що розвиток криптовалюти в Україні швидко набирає 

обороти. Це підтверджується тим, що Україна є лідером із застосування 

криптовалюти станом на 2017 рік. Таку розповсюдженість криптовалюти можна 
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пояснити багатьма причинами. Однією з них є нестабільна економічна та 

політична ситуація в України. Саме через це, населення знаходиться у пошуку 

надійних та захищених способів розрахунку. Також великою перевагою є 

відсутність посередників між операціями і сплати відсотку за послуги. Ще один 

позитивним фактором є незалежність від курсу долара. В той час, як гривня 

втратила вартість на 80% за період кризи, що триває з 2014 року. 

 

 

Рисунок 2.6 – Основні переваги онлайн-банкінгу в порівнянні з 

традиційною діяльністю банків 

 

Найбільш популярними криптовалютами серед українців є Bitcoin, Dash, 

Stellar, Ethereum, Monero, Ripple. Незмінним лідером є Bitcoin, попит на який 

зріс в 5 разів з 2017 року. 

Верховна Рада 2 грудня 2020 року у першому читанні проголосувала за 

проєкт закону, який має на меті легалізувати ринок цифрових валют в Україні.  

Регулятором ринку віртуальних валют буде Міністерство цифрової 

трансформації України. До слова, проєкт закону "Про віртуальні активи" 

доповнює раніше прийнятий закон про запобігання відмивання коштів, 

отриманих злочинним шляхом. Окрім цього, він адаптує рекомендації 
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Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF ). Тож можна 

сказати, що процес легалізації цифрових валют в Україні розпочато [20]. 

 

2.2.  Методичні підходи до оцінки  ефективності впливу онлайн-банкінгу 

на роботу вітчизняних банків 

 

Онлайн-банкінг або фінтех – це глобальне явище з сильними 

міжнародними гравцями, від Кремнієвої долини до Лондона, Гонконгу, Пекіна, 

Сіднея і Сінгапуру. Finovate починала як одна з найбільших Онлайн-банкінг-

конференцій та організаторів заходів, але в наші дні також є важливим 

джерелом останніх новин Онлайн-банкінг і оцінок компаній. Finovate 

спробувала об'єднати всі основні Онлайн-банкінг-компанії в світі і розділити їх 

на категорії по доменах і оцінці компаній. Категорії включають unicorns 

(онлайн-банкінг компанії та стартапи, вартість яких перевищує один мільярд 

доларів) і semi-unicorns (онлайн-банкінг-компанії, вартість яких перевищує 500 

мільйонів доларів). Станом на травень 2018 року був ідентифіковано тридцять 

шість Онлайн-банкінг- unicorns і 34 semi-unicorns. Всього через два місяці 

кількість unicorns зросла з 36 до 48, а semi з 34 до 37. Це швидке зростання 

свідчить про сильну динаміку Онлайн-банкінг-сектору. 

Рисунок 2.7 показує, що Онлайн-банкінг-компанії в основному 

фокусуються на інноваціях в області кредитування і платежів, але їх інтерес до 

галузей страхування, інвестицій, нерухомості, біткоїнів і безпеки також швидко 

зростає. Платежі та кредитування стали першими областями зриву, оскільки 

клієнти банків найбільш негативно сприймали цю банківську діяльність 

(платежі – особливо міжнародні грошові перекази – традиційно були дорогими і 

повільними, займаючи до 2-3 робочих днів). 
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Рисунок 2.7 – Unicorns та semi-unicorns за доменами у 2018 році 

 

Для вирішення питання, чи впливає впровадження банками онлайн-

банкінгу на прибутковість банку, ефективність та стабільність, ми проводимо 

оцінки з використанням підходу регресії фіксованих ефектів даних із двома 

типами специфікацій. Перша специфікація (рівняння 1) оцінює вплив онлайн 

банкінгу на ефективність діяльності банку, тоді як друга специфікація (рівняння 

2) включає умови взаємодії з урахуванням розміру банку (малий проти 

великого). 

 
𝑌𝑖𝑡=𝛼1𝑀𝑀𝑖𝑡+𝛼2𝑋𝑖𝑡+𝜂𝑖+𝑇𝑡+𝜀𝑖𝑡 (1) 
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У наших рівняннях (1 і 2) 𝑌𝑖𝑡 представляє результати діяльності банку i за 
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моменту впровадження онлайн банкінгу. 𝑋𝑖𝑐𝑡 позначає вектор контрольних 

змінних, включаючи специфічні для банку та макроекономічні змінні. 
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𝜂𝑖 – це наш набір банківських фіксованих ефектів, і ми включаємо 

манекени часу, 𝑇𝑡, для контролю за макроекономічними шоками. 

У рівнянні (2) 𝑆𝑀𝐴𝐿𝐿𝑖𝑡 – фіктивна змінна, що вказує на розмір банку. Він 

дорівнює одиниці, якщо банк малий і нульовий, інакше. Коефіцієнт 𝜷𝟏 вимірює 

ефект прийняття онлайн банкінгу для великих банків, тоді як (𝜷𝟐 + 𝜷𝟑) 

представляє загальний ефект онлайн банкінгу для невеликих банків. 

Залежні змінні: показники результатів діяльності банку. Прибутковість, 

ефективність та стабільність банків – це найбільш популярні показники в 

емпіричній банківській літературі для вимірювання результатів діяльності 

банків. Для оцінки прибутковості банку ми використовуємо дві основні змінні: 

рентабельність активів (ROA) та рентабельність власного капіталу (ROE). Що 

стосується ефективності банку, ми використовуємо співвідношення 

вартість/дохід. Під час перевірки стійкості відношення непроцентних витрат до 

середнього активу та неопераційних статей та податків до середніх активів. 

Нарешті, стабільність банку вимірюється за z-оцінкою, яку ми обчислюємо 

наступним чином: 

𝑍−𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡=(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡+𝐸𝑄𝐴𝑖𝑡)/𝜎(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡)                         (3) 

де 𝐸𝑄𝐴𝑖𝑡 - відношення власного капіталу до активів, 

𝜎 (𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡) - стандартне відхилення рентабельності активів. 

Цей бал можна інтерпретувати як кількість стандартних відхилень нижче 

середнього, на який прибутковість повинна впасти, перш ніж вичерпається весь 

власний капітал у банку. Чим вищі коефіцієнти, тим краща ефективність роботи 

банку для всіх наших довірених осіб, крім тих, що стосуються ефективності 

банків, де нижчі значення вказують на вищу ефективність. 

Моніторинг розвитку онлайн-банкінгу в Україні визначив банки-лідери у 

цій сфері. Варто відмітити, що найбільш функціональною онлайн-платформою 

(більше 40 опцій: перекази, відкриття депозитів, ведення домашньої бухгалтерії, 

обмін валюти та придбання квитків) володіє Приватбанк. У онлайн системі 
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ПУМБ доступно 37 опцій, а у АльфаБанку – 35. Можливість дистанційно 

оплачувати комунальні послуги викликає найбільший інтерес у користувачів 

онлайн-платформ. Більше 70% операцій – це, поповнення мобільних телефонів, 

грошові перекази і оплата комунальних послуг. 

За статистикою GooglePlay, понад 5 млн жителів України встановили на 

свої Android-смартфони додаток Privat24. Зважаючи на те, що понад 10 млн 

смартфонів зареєстровано у мережах українських операторів, можна визначити, 

що Privat24 використовує кожен другий власник андроїду. Це є абсолютним 

рекордом для платіжних додатків на Android серед користувачів України та 

Східної Європи (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Перелік послуг онлайн платформи Privat24, що пропонує 

АТ Приватбанк 

Назва банку 
Назва системи 

Інтернет-банкінгу 
Перелік послуг (основні можливості) 

АТ Приватбанк Приват24 

- перегляд виписок за рахунками; 

- оформлення депозиту; 

- оформлення страхового полісу; 

- погашення кредиту; 

- купівля автобусних, залізничних та авіа-білетів; 

- купівля квитків на спортивні змагання; 

- обмін валюти; 

- будь-які види платежів; 

- поповнення мобільного телефону; 

- переказ коштів; 

- замовлення додаткових платіжних карт. 

 

Щодня, понад 500 000 користувачів Приватбанку проводять операції за 

допомогою POS-терміналів (технологія NFC). Бізнес модель Приватбанку у 

сфері онлайн-банкінгу допомагає встановлювати зворотній зв’язок з клієнтами 

через розумний месенджер, що дозволяє отримати будь-які послуги та 

консультації ПриватБанку. На сьогодні Приватбанк пропонує 19 мобільних 

додатків, окрім Privat24, що налаштовані для різних типів банківських та 

побутових операцій. 
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У таблиці Б.1 (додаток Б) висвітлено основні показники ефективності 

діяльності Приватбанку у поквартальній динаміці за період з 2016 року, та 

показники Z-score. Основною ідеєю методики Z-score є те, що даний індекс 

дозволяє на основі економетричного аналізу оцінити взаємозв’язок стійкості 

банку та різних фінансових ризиків, а також факторів зовнішнього середовища. 

Динаміка показників ROA, ROE та Z-score представлена на рисунку 2.8. 

Як і такі показники, як «Пасиви» та «Активи», ROE та ROA показали значний 

спад у 2017 році, через поганий фінансовий стан ПриватБанку, а саме через 

переоцінку кредитного портфелю (у грудні 2016 року було оголошено про 

націоналізацію банку). Після цієї кризи, банк поступово та стабільно збільшує 

активи та прибутки, паралельно розвиваючи онлайн банкінг та онлайн-банкінг в 

цілому. На 01.10.2020 частка активів ПриватБанку у банківській системі 

України становить 18%. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динаміка показників ROA, ROE та Z-score АТ Приватбанк 

 

Чим вищі коефіцієнти, тим краща ефективність роботи банку, а як видно з 

рисунку, з 2018 року Приватбанк показує все більше ефективну та прибуткову 

роботу. Однак ми не знаходимо жодного значного зв'язку між стабільністю 

банку (оцінка Z) та впровадження онлайн-банкінгу.  
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Що стосується стабільності банків, у літературі стверджується, що 

фінансові технології можуть потенційно посилити фінансову стабільність, 

сприяючи фінансовій інтеграції, збільшуючи диверсифікацію та прозорість, а 

також дозволяючи краще оцінювати ризики.  

Проведений аналіз впливу впровадження онлайн-банкінг на ефективність, 

прибутковість та стабільність АТ «Приватбанк» дає змогу виокремити певні 

проблеми, що гальмують розвиток цього сегменту в Україні: нестабільна 

економічна ситуація в країні, волатильність національної валюти; 

недосконалість державного регулювання сфери фінансових технологій; 

несприятливий інвестиційний клімат в країні (відсутність інтересу інвесторів до 

процесу інвестування у вітчизняні стартапи); недостатньо висока технологічна і 

фінансова грамотність населення в цілому, падіння реальних наявних доходів 

населення, націленість на економію і консервативне збереження; брак фахівців 

в галузі нових фінансових та інформаційних технологій; недостатність і 

нерівномірність розвитку необхідної інфраструктури (телекомунікації і 

інтернет), якість і вартість послуг інтернету та мобільного телефонного зв’язку. 

Для забезпечення ефективного функціонування онлайн-банкінг-

екосистеми, як об’єктивно найважливішої частини конкурентоспроможності 

банківської системи України, необхідна реалізація скоординованих заходів: 

дотримання збалансованого підходу у сфері державного регулювання ринку 

фінансових технологій; запровадження відкритого банкінгу через затвердження 

норм європейської директиви PSD2 в Україні; сприяння процесу кооперації 

банків і онлайн-банкінг компаній на основі залучення до аутсорсингу онлайн-

банкінг компаній; підвищення рівня фінансової грамотності населення; 

формування кадрового потенціалу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Поточні зміни в фінансовому ландшафті вже зачіпають недостатньо або 

повністю не охоплених банківськими послугами потенційних клієнтів, і 

створюють зручні та прості у використанні рішення в областях, які раніше не 

мали таких послуг. Хоча нові глобальні тенденції привертають дедалі більшу 

увагу з боку багатьох зацікавлених сторін, в Європі (і особливо в Україні) 

феномен фінансових технологій є новою і маловивченою територією. 

На жаль, є мало первинних даних про економічний та соціальний вплив 

фінансових технологій. Наскільки відомо, досі не проводилося ніяких широких, 

глобальних наукових досліджень в Україні, пов'язаних з Онлайн-банкінг. 

Також, банки України все частіше налагоджують партнерські відносини з 

платіжними сервісами. Досягнення нових технологій дозволяють фінансовим 

установам обслуговувати підприємства та споживачів без дорогих інвестицій у 

цеглу та будівельний розчин. 

Цифрові інновації, такі як онлайн банкінг, що сприяють фінансовій 

інклюзії, дають новий поштовх банківському сектору для покращення відносин 

із клієнтами та підвищення ефективності. Таким чином, впровадження онлайн-

банкінгу надає банкам можливість покращити взаємодію з клієнтами, 

вдосконалити процес прийняття рішень та впровадити нові бізнес-моделі більш 

економічно ефективним та інноваційним способом. 

Онлайн-банкінг сфера в Україні перебуває на стадії становлення і значно 

відстає від ЄС та США. Основними завданнями держави є створення 

оптимального середовища для розвитку інновацій та здійснення моніторингу 

задля мінімізації ризиків, пов’язаних з функціонуванням онлайн-банкінгу.  

Запровадження відкритого банкінгу передбачає «об’єднання» різних 

фінансових суб’єктів в одну цілісну систему, та надання доступу до банківських 

сервісів користувачам по всьому світу. Основною перевагою цієї ініціативи є 
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стимулювання конкуренції на банківському ринку України. Кооперація банків і 

онлайн-банкінг компаній сприяє реалізації проектів та забезпечують швидкість, 

гнучкість та мобільність. Підвищення рівня фінансової грамотності населення. 

Забезпечення фахівцями високого рівня кваліфікації, що володіють ключовими 

для онлайн-банкінг галузі компетенціями, створення сучасної та прогресивної 

системи освіти, а також розвиток імміграційної політики.  

На сьогоднішній день реалізація вищезазначених рекомендацій сприятиме 

прогресивному розвитку онлайн-банкінгу на фінансовому ринку України. 

Таким чином в даній роботі ми дослідили важливість впровадження 

банками онлайн-банкінгу та його вплив на їх ефективність, прибутковість та 

стабільність, а також вплив онлайн-банкінгу в цілому на розвиток банківської та 

фінансової системи України.  
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ДОДАТОК А 

Сучасний стан використання фінтеху вітчизняними банками 

 

Таблиця А.1 – Залученість банків України до онлайн-банкінгу та співпраці 

з фінтех 

Банк 

Власна розробка 

інвестиційних проектів 

Власна інкубація / 

акселерація 
Інвестиції у стартапи 

ні плануються так ні плануються так ні плануються так 

Приватбанк   ✔  ✔  ✔   

Укргазбанк   ✔ ✔   ✔   

Ощадбанк  ✔  ✔   ✔   

Альфа-банк   ✔ ✔   ✔   

Укрсиббанк ✔     ✔ ✔   

Райфайзен Банк Аваль   ✔  ✔  ✔   

OTP Bank 

Ukraine 
✔     ✔ ✔   

ПУМБ   ✔ ✔   ✔   

Credit 

Agricole 
  ✔  ✔  ✔   

 

Таблиця А.2– Взаємодія українських банків з фінтех-продуктами 

Банк 

Міжнародні 

фінтех-продукти Акселераційні 

програми 

Проекти 

фіналістів 

акселерацій 

Банківські фінтехпродукти 
Google 

Pay 

Apple 

Pay 

Garmin 

Pay 

Ощадбанк ✔ ✔ ✔   
Чат-бот «Онлайн помічник» 

Ощад PAY, Ощад 24/7 

Приватбанк ✔ ✔ ✔   
Airpay, IPay, LigPAY, QR 

платежі, Приват24 

Райфайзен 

Банк Аваль 
✔   

Raiffeisen Digital 

HUB 
 

Raiffeisen Pay, Raiffeisen 

Online 

ПУМБ ✔  ✔   ПУМБ online, ПУМБ mobile 

Укрсиббанк ✔   POPCORP 
UKRSIB OR 
ЧАТ-БОТИ 

UKRSIB online 

ОТП Банк ✔  ✔ 
Open Banking 

Lab 

YouScore – 

bNesisCoinyPay 

Future Agro 

Finance 

OTP Smart 

Альфа-банк ✔  ✔ Alfa Digital  Alfa-mobile 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 – Показники ефективності діяльності АТ «Приватбанк» у поквартальній динаміці за період 

01.04.2016-01.10.2020 рр. 
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Чистий 
прибуток, млн. 

грн. 

211 531 592 -176814 745 -2901 -1590 -23914 3664 6923 5112 12846 7644 18352 27522 32670 10472 14114 21392 

Активи, млн. 
грн. 

275711 268901 271540 205183 224190 
22887

9 
253387 

25480

5 
254647 

26488

2 

27133

2 

27804

8 

27992

2 

27889

2 

28438

6 

30972

3 

32202

3 

32515

2 

35001

8 

Власний капітал, 
млн. грн. 

30,295 30001 27,789 -882 11030 10726 34877 24793 26750 28038 26022 31464 38838 37906 47196 54529 60484 43104 49884 

ROA 0.077 0.197 0.218 -86.174 0.332 -1.267 -0.627 -9.385 1.439 2.614 1.884 4.620 2.731 6.580 9.678 10.548 3.252 4.341 6.112 

ROE 0.696 1.770 2.130 
20046.93

9 
6.754 

-

27.046 
-4.559 

-

96.455 
13.697 24.691 19.645 40.828 19.682 48.414 58.314 59.913 17.314 32.744 42.883 

Z-SCORE -0.106 -0.106 -0.106 -0.112 -0.109 -0.109 -0.105 -0.107 -0.106 -0.106 -0.107 -0.106 -0.105 -0.105 -0.103 -0.103 -0.102 -0.105 -0.104 

 

Середня рентабельність активів -2.254 

Стандартне відхилення 

рентабельності активів 
20.23012 
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