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Анотація. Досліджено особливості маркетингу 
цифрових інновацій на ринку банківських послуг, 
обґрунтовано, що в сучасних умовах банки повинні 
орієнтуватися на використання цифрових тех-
но логій на основі онлайн- і мобільних сервісів, а 
оптимальним напрямом їхньої діяльності є поєд-
нання традиційних банківських технологій з інно-
ваціями фінтехкомпаній, що дозволить сфор му вати 
нову структуру індустрії банківських послуг.
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цифрова інфраструктура.

Аннотация. Исследованы особенности марке тин-
га цифровых инноваций на ринке банковских услуг, 
обосновано, что в современных условиях банки долж-
ны ориентироваться на использование цифро вых 
технологий на основе онлайн- и мобильных сер ви сов,
а оптимальным направлением их развития – соче-
тание традиционных банковских тех нологий с ин но -
вациями финтехкомпаний, что позволит сфор ми ро-
вать новую структуру инду стрии банковских услуг.
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Постановка проблеми. Необхідність забез-
печення стабільного розвитку банківської систе-
ми потребує переходу на нові цифрові сервіси та 
використання інноваційних технологій на дан ня 
послуг. Останнім часом поширення на бу ває ви-
користання інтелектуальних алгорит мів і про-
грам, які дозволяють визначати та ефектив но
аналізувати споживчі настрої та побажання клі-
єнтів і сприяють впровадженню нових банків сь-
ких продуктів і послуг [1, с. 25; 2, с. 53]. Новітні 
цифрові сервіси сприяють суттєвій транс фор ма-
ції всіх фінансових технологій, а в перс пективі 
будуть ще більш різноманітними та комп лекс-
ни ми [3, с. 368; 4, с. 23]. Крім того, по си лю  ється 
конкуренція між банками і не банків ськими фі-
нансовими установами, пере  важно fi ntech-ком-
паніями, які вже сьогодні спро можні надавати 
значну кількість банківсь ких послуг на більш 
ви гідних для клієнтів умовах [5, с. 47; 6, с. 141].

Уже 2016 року порівняно з 2008-м світові інвес-

тиції в цифрові фінансові технології збільши ли-

ся у 12 разів – майже до 60 млрд дол. США. Ліде-

рами в цьому напрямі є США, Китай, Велико-

 бри танія, Індія, Південна Корея, Австралія. Очі-

кується, що у 2020 р. з використанням цифрових 

техно логій буде здійснено близько 25–28% пла-

тежів і переказів та надано до 25% інших видів 

банків ських послуг [7, с. 12; 8, с. 165], а це потре-

бує розроблення нових методів і підходів до 

здійс нення маркетингу цифрових інновацій на 

ринку банківських послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

науковій літературі дослідженню питань мар-
кетингу цифрових інновацій на ринку банків-
ських послуг до останнього часу приділялось 
недостатньо уваги. Лише окремі аспекти цієї 
проб леми знайшли відображення у наукових 
пра цях В. Кравця [21], В. Кротюка [31], В. Куз-
нецова [22], І. Лютого [1], С. Науменкової [12], 
П. Сенища [21], Б. Соколова [8], Є. Тимка [13], 
І. Шумила [17] та інших учених. Однак банків-
ська практика наполегливо ставить завдання 
щодо пошуку нових методів та інструментів 
здійснення маркетингу цифрових інновацій на 
ринку банківських послуг.

Метою статті є дослідження методів та ін-
стру ментів здійснення маркетингу цифрових 
ін  новацій на ринку банківських послуг в умовах 
запровадження нових цифрових бізнес-моделей 
діяльності вітчизняних банків.
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Виклад основного матеріалу. У контексті 

організації маркетингу цифрових інновацій на 

ринку банківських послуг основна увага дослід-

ників зосереджена на процесах здійснення пла-

тежів, розрахунків і переказу грошей [9, с. 64; 10,

с. 36]; кредитуванні [11, с. 42; 12, с. 54]; розви-

тку механізмів функціонування цифро вих бан-

ків і небанківських фінансових установ [13; 14, 

с. 15]; удосконаленні методів управління персо-

нальними фінансами [15, с. 29; 16, с. 24], а також

на формуванні принципово нової інфра струк-

тури та допоміжних сервісів, що пов’язані з на-

данням банківських послуг [17, с. 10; 18, с. 25].

Тому ключовими складовими проведення мар ке-

тингу таких послуг є визначення ємності пев но-

го сегмента ринку, потенційного попиту, оскіль-

ки клієнту заздалегідь складно визначити свою

по требу в інноваційній послузі, а також те, що 

голов ним завданням маркетингу є не просто фор-

му вання пропозиції банківської послуги, а чіт ке 

визначення її переваг для клієнта. При цьому

слід мати на увазі, що специфікою марке тин гу 

цифрових інновацій на ринку бан ківських по-

слуг повинен бути підхід, що орієн тований на мо-

 лод ші вікові групи клієнтів [19, с. 87; 20, с. 148].
На нинішній день найбільш популярною 

цифровою банківською послугою є здійснення 
розрахунків і платежів з мобільних пристроїв. 
Оплата в один дотик стає загальним глобальним 
трендом. Поряд із традиційними інструментами 
електронних платежів розраховуватися можна за 
допомогою смартфонів або інших електронних 
пристроїв, які обладнані спеціальними чипами, 
що зберігають необхідні для здійснення транс-
акцій дані [21, с. 58; 22, с. 124].

На ринку мобільних платежів функціонують 
як банки, так і небанківські установи. Зокрема, 
в цьому сегменті активно працюють Google, 
Apple, платіжні платформи Samsung, LG, Micro-
soft , створюються національні платіжні систе ми. 
А 2017 року світовий обсяг мобільних плате жів 
перевищив 700 млрд дол. США, а їхня част ка у 
загальному обсязі роздрібної торгівлі поки що 
становить лише 4–5%. Однак ситуація розви ва-
ється динамічно. Важливість такої послу ги об-
умовлена, перш за все, тим, що значна кіль кість 
людей – близько 2 млрд осіб, особливо в краї-
н ах, що розвиваються, не мають банківських 
рахунків [23, с. 34].

Найбільших успіхів у сфері мобільних плате-
жів досягла Південна Корея, яка вже найближ чим 
часом планує повсюдне поширення Інтернет-
банкінгу. Серед небанківських платіжних циф-
ро вих сервісів, які надають перевагу індиві-

дуальним та клієнтоорієнтованим підходам, 
можна назвати англійські електронні платіжні 
системи Skrill та Transfer Wise, а також американ-
ські компанії Venmo/Braintree, яка ввійшла до 
складу міжнародної платіжної системи PayPal, та 
WePay. З 2015 року партнером системи Transfer 
Wise є ПриватБанк.

Сучасні системи грошових онлайн-перека зів 
включають сервіси з переказу грошей, елект-
ронні гаманці, канали виведення грошей, шлюзи 
приймання онлайн-платежів тощо. Перс пек-
ти ви для здійснення переказу грошей має ви-
користання технології blockchain, яка може 
стати новим способом укладення угод без участі 
третіх сторін [13].

Однією із головних банківських операцій 

є кредитування, на яке припадає близько 60% 

прибутку банків [11, с. 36; 24, с. 192]. Однак і ця 

доволі традиційна банківська послуга в умовах 

цифрової економіки набуває суттєвих змін. По-

чи наючи 2008 року, у світовій практиці активно 

розвивається так зване «P2P-кредитування», яке 

ви ко ристовують, переважно, небанківські уста-

нови, хоча останнім часом його активно почи-

на ють застосовувати й банки. Суть P2P-креди-

тування полягає в тому, що банки або небанків-

ські фінансові установи надають інформаційну 

платформу для зв’язку між розрізненими кре-

диторами та інвесторами, завдяки чому фі зичні 

особи можуть безпосередньо надавати кошти в 

позику іншим фізичним особам або бізнесу. Як 

зазначається у науковій літературі, 2015 року 

світові обсяги Р2Р-кредитування становили 

близько 64 млрд дол. США, а 2020-гоможуть до-

сягти 300 млрд дол. США [13].

Найбільш відомим провайдером послуг Р2Р-

кредитування є британська компанія Zopa. Ак-

тив но працюють на цьому ринку американські 

ком панії Prosper і Lending Club, британська 

Funding Circle, канадська Communitylend, ні-

мець ка Smava, міжнародна компанія Kiva та 

інші. Очікується, що 2020 року лише в США об-

сяг P2P-кре дитувания становитиме понад 120 

млрд дол. США. 2017-го в Китаї функціонувало 

вже близь ко 4 000 майданчиків для P2P-креди-

тування. 
Метод «народного кредитування» активно 

вико ристо вується у Швеції, Німеччині, Франції, 
Голландії, Австралії, Польщі та інших країнах 
[13].

У зв’язку з тим, що в багатьох країнах P2P-
кредитування законодавчо ще не врегульовано, 
його розглядають по-різному, зокрема, як: бан-
ківську послугу (кредитну або депозитну), фі-
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нан совий інструмент, форму «придбання то-
ва рів у групах», різновид цифрової послуги, 
за сно ваної на електронних грошах, інструмент 
довір чого управління, інструмент надання кон-
сультаційних послуг з пошуку потенційних 
позичальників тощо [25; 26, с. 72; 27, с. 48].

Національний банк України визначає P2P-
кредитування «як спосіб позичання коштів між 
особами, які не пов’язані між собою, без залу-
чення фінансового посередника (банку, кре-
дит ної спілки тощо)» [25]. При цьому важливо 
зазначити, що в моделі Р2Р-кредитування банк 
функціонує не як фінансовий посередник, а ви-
конує суто технічні функції, які полягають у 
наданні послуги щодо пошуку потенційних кре-
диторів і позичальників, за що банк отримує 
певну суму комісійних. Разом з тим банк не 
несе відповідальності за повернення наданого 
кре диту і не гарантує одержання доходу. Однак 
банк обов’язково докладає зусиль до зменшення 
рівня ризику, перевіряючи платоспроможність 
позичальника на основі оцінки його кредитного 
рейтингу, проведення скорингу тощо. Роль до-
дат кового запобіжника може виконувати стра-
ху вання кредиту, але головним фактором зни-
ження ризику залишається репутація самого 
банку.

Переваги для банків при використанні меха-
нізму P2P-кредитування полягають у тому, що 
для них відсутній ризик ліквідності, вони не 
зобов’язані формувати резерви під кредитні 
опе рації, а ризик неповернення кредиту пере-
кла дається на третю особу.

Для вкладників переваги полягають, перш за 

все, у можливості одержати значно вищу дохід-

ність, порівняно з дохідністю депозитів. Однак 

такі операції потребують більш висо кого рівня 

компетенції та схильності до ри зику, оскільки 

через відсутність правового врегулювання такі 

операції ще залишаються не достатньо стандар-

ти зованими та прозорими. Серед головних ри-

зиків P2P-кредитування НБУ виділяє відсут-

ність чітко визначеної відпо відальності учасни-

ків угоди і гарантування вкладів з боку ФГВФО, 

а також можливість здійсню вати банками опо-

середковане кредиту вання пов’язаних осіб, не 

відображаючи такі операції у бухгалтерській 

звітності [25].
Розвиток Р2Р-кредитування спонукав окре мі 

країни до запровадження нормативних і регу-
ляторних актів. Так, у Великобританії регулятор 
має право встановлювати для окремих груп 
компаній граничні суми таких кредитів, розмір 
процентної ставки, а також певні критерії відпо-

відності, які характеризують його кредитний 
рейтинг, рівень платоспроможності тощо.

В Україні вперше послуги P2P-кредиту ван ня 
2015 року розпочав надавати ПриватБанк, про-
по нуючи вищу дохідність (у середньому +5% 
річ них від базових ставок за вкладами). Ста ном 
на 01.04.2016 обсяг Р2Р-кредитування в Україні 
становив 1,5 млрд грн [25]. Проте такі інвестиції 
для фізичних осіб ще залишаються більш ризи-
ковими, ніж банківські вклади.

Перспективним напрямом використання 

ци фрових технологій, які принципово зміню ють 

традиційну структуру банківської системи, є по-

ява необанків – цифрових банків нового поко-

ління, які почали з’являтися у всьому світі після 

2008 року спочатку на базі наявної бан ківської 

інфраструктури, а пізніше – як нові само стійні 

банки [13; 22]. Специфіка діяльності необанків 

полягає в тому, що вони функціонують в онлайн-

режимі на основі використання техно логій циф-

рового доступу та управління рахун ками, що є 

у мобільному додатку. Спів робітництво з тради-

ційними банками дає необанкам офіційне право 

на проведення опера цій і дозволяє мінімі зу вати 

свої витрати за рахунок економії на персоналі та 

приміщеннях.
У Польщі 2012 року з’явився Mbank – он-

лайн-структура з високотехнологічною IT-плат-
формою, що має понад 200 функцій. Угорська 
група OTP Group створила аналогічний Touch 
Bank, який орієнтується на клієнтів сегмента 
affl  uent – «середній клас і вище». У Великобрита-
нії упродовж 2014–2016 рр. було зареєстровано 
шість необанків. Разом з тим слід відмітити, що 
створення таких банків є достатньо дорогою 
інвестицію і потребує значних коштів на під-
тримку діяльності [28, с. 8; 29, с. 16].

В Україні перший необанк – Monobank ство-
рено 2017 року. Відкриття і використання ра-
хун ку в цьому банку безплатні, а клієнт під-
ключається до платіжної системи MasterCard. 
Сьо годні Monobank працює у партнерстві з ПАТ 
«Універсал банк» та активно формує власну клі-
єнтську базу.

Останнім часом з’являються цифрові техно-

логії, які дають можливість формувати пев ну 

структуру портфеля цінних паперів з вико ри-

стан ням цифрових алгоритмів (робо-адвай зинг), 

управляти персональними фінансами тощо [30, 

с. 94]. Так, американська Credit Karma за без пе чує 

своїм клієнтам доступ до кредитного рей тин гу 

та кредитної історії, а також веде облік усіх фі-

нан сових продуктів, якими корис ту ється клієнт.

Крім того, використання бан ками цифрових
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технологій у поєднанні з ши ро кою клієнтською 

базою і регуляторними мож ливостя ми сприяє 

формуванню цифрових фі нансових установ но-

вого покоління – ІТ-корпорації. Так, у структу-

рі корпорації Google вже налічується понад 30 

fi ntech-стартапів у сфері автентифікації, безпе-

ки, API для банківських послуг, кредитування, 

платіжних і розрахункових технологій тощо.

У зв’язку з поширенням цифрових технологій 

зростають і обсяги кібершахрайства. Як свідчать 

дослідження, вітчизняні банки ще недостатньо 

уваги приділяють захисту коштів своїх клієнтів 

від шахраїв. Майже половина банків віддають 

перевагу боротьбі з наслідками кібератак, а не 

ін вестуванню коштів у захист даних і рахунків

клієнтів та попередження таких випадків у май-

бутньому [8; 12; 22]. Поліпшення ситуації по тре-

бує від банків посилення уваги до організації 

процесу надання цифрових послуг і побудо ви

адекватної системи внутрішнього контролю та 

мо ніторингу авторизаційних запитів і еква йрин-

го вих трансакцій з метою зниження ризику шах-

райства.

Крім того, у зв’язку з активним поширенням 

цифрових технологій важливого значення набу-

ває забезпечення гарантій відшкодування втрат 

клієнтів, що виникли через шахрайські дії третіх 

осіб [31, с. 7; 32, с. 34]. Для цього, на наш погляд, 

у законодавчих і нормативних документах необ-

хідно передбачити реалізацію принципу «нульо-

вої відповідальності», згідно з яким такі втрати 

з рахунків клієнтів банки повинні компенсувати 

автоматично за власний кошт або з використан-

ням коштів спеціально створених для таких ці-

лей спільних страхових фондів.

Висновки і пропозиції. Проведене дослід-

жен ня дозволяє зробити висновок, що в сучас-

них умовах банки повинні орієнтуватися на ви-

ко ристання цифрових фінансових технологій 

шля хом активного запровадження онлайн- і мо-

 біль них сервісів та підвищення рівня їхньої тех-

ніч ної надійності. Оптимальним напрямом по-

даль шого розвитку і забезпечення стабільного 

функціонування систем банківського маркетин-

гу стає поєднання традиційних банківських тех  -

но логій із перевагами та технологічними ін нова-

ціями fi ntech-компаній, що дозволить сфор му ва-

ти нову структуру індустрії надання фі нан со вих 

послуг і забезпечити реалізацію клієн то орієн-

тованої стратегії розвитку банківського бізнесу.
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