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РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ. 
 

Стаття присвячена розгляду проблем впровадження інтернет – технологій в банківській сфері. Проведено аналіз основних 

причин які заважають повному переходу на дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою інтернет – технологій. 
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Постановка проблеми.  Нині, інформаційні 

технології охопили майже всі сфери життєдіяль-

ності людини.  Дуже стрімко розвивається науко-

во – технічний прогрес і багато банківських бан-

ківських установ  вбачають зменшення витрат 

шляхом впровадження інновацій. В Україні дис-

танційне обслуговування клієнтів лише починає 

розвиватися, але вже є одним із найперспективні-

ших напрямів. Найпоширенішим видом дистанці-

йної форми обслуговування є інтернет – банкінг.  

Актуальність цієї тематики пояснюється 

необхідністю дослідження максимізації при-

бутку шляхом впровадження інтернет – техно-

логій в банківській сфері. Схожі дослідження 

також покладено в основу комплексної 

програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми 

сучасного банківського обслуговування у 

напрямі Інтернет-банкінгу викладені у працях  

Б. Адамик, К.Басадзе, В. Бауер, Г. Бортніков, І. 

Боярко, Д. Дем’яновська О. Єсіна, М. Енгстлер, 

І. Карчева, Б. Кінг, Л. Лямін, А. Нікітін, В. 

Огієнко, О.Руда, А. Федорченко, О. Чуб, Т. 

Шалига та інші науковці та практики. Але в 

наш час прогрес настільки стрімкий, що ця 

тематика вимагає постійних досліджень. Тому 

дана тема є актуальною і своєчасною  у зв'язку 

з підвищенням попиту на цей вид послуг. 

Метою статті є дослідження системи послуг, 

які надаються банками за допомогою інтернет - 

технологій, а також можливості надання її 

розвитку з урахуванням стрімкого поширення 

інформаційних технологій у сфері фінансів, 

дослідження перспектив розширення аудиторії  

та аналіз перспектив та недоліків використання 

дистанційного методу обслуговування клієнтів.  

Основні результати дослідження.  

В сучасному світі неможливо уявити своє 

життя без використання інтернет – технологій. 

80 % працевлаштованого населення проводить 

майже весь свій вільний час на роботі, тому 

наразі, майже всі інновації спрямовані на 

поліпшення умов життя населення. 

Використання безготівкових розрахунків по 

зрівнянню з готівкою має дуже суттєву 

перевагу, це захищенність. Навіть отримавши 

фізично картку зловмисник не зможе без 

знання ПІН-коду скористатися грошима.  

Впровадження інтернет – технологій має 

багато переваг як для клієнтів так і для самих 

Банків. Для клієнтів використання дистанцій-

ного обслуговування  дозволяє заощадити час, 

не стоячи в чергах, зекономити на сплаті комі-

сій та інших платежів. Також дистанційне 

обслуговування дозволяє клієнту проводити 

майже всі буденні операції 24 години на добу 7 

днів на тиждень та постійно контролювати свої 

операції. Для банків же перевагами є 

зменшення операційних витрат, зменшення 

черг у відділенні, можливість цілодобового 

контролю за операціями шляхом автоматизації, 

а також отримання зворотного зв’язку стосовно 

якості надання послуг та рекомандацій щодо їх 

покрашення.   

Банки намагаються постійно вдосконалювати 

роботу і якість обслуговування, а також 

витрачають максимум зусиль аби максимізувати 

дистанційне обслуговування клієнтів. Проте, слід 

зауважити, що при впровадженні інтернет – 

технологій банки зіштовхнулись з деякими 

проблемами і однією з них є неповне охоплення 

всіх вікових категорій населення.  
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Рис. 1.1 Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп 

 
Рис. 1. 2  Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України 

Як видно з наведених даних чітко 

простежується зворотня залежність віку до 

показника користування інтернетом, чим 

доросліше людина тим нижчий показник 

користування. Найвищий показник доводиться 

на вікову категорію 18-29 років. На думку 

автора, саме бар’єр у вигляді вікової категорії є 

перешкодою до максимізації прибутку для 

банківських установ. З наведеної інформації на 

рис. 1 .1 приблизно 72 відсотки клієнтів віком 

від 40 до 49 років користуються інтернетом і в 

сучасному світі це є дуже низький показник.  

Висновки та пропозиції. Підбиваючи 

підсумки, можна сказати, що головною 

рушійною силою, яка змушує банки витрачати 

шалені кошти на впровадження інтернет – 

технологій є максимізація прибутку та 

можливість зменшити клієнтопотік у 

відділеннях. З вищенаведених даних, головною 

умовою збільшення користувачів дистанційного 

обслуговування є збільшення аудиторії всіх 

вікових категорій. Якщо у віці від 18 до 29 років 

показник на рівні майже 100 %, то показник у 

віковій категорії від 40 до 49 років всього 70 %, 

а в категорії від 50 до 59 років – 65 %. Тому, для 

банків перш за все необхідно збільшити саме 

вікову категорію. Наприклад, влаштувати 

програму фінансової грамотності, або додати у 

функціональні обов’язки спеціаліста з 

обслуговування клієнтів.   
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Назарова Д.В.  

РОЛЬ И МЕСТО СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. 

Статья посвящена рассмотрению проблем внедрения интернет - технологий в банковской сфере. Проведен анализ 

основных причин которые мешают полному переходу на дистанционное обслуживание клиентов с помощью 

интернет – технологий. 

Ключевые слова: интернет - технологии, банковские услуги, интернет - банкинг. 

 

Nazarova D.  

THE ROLE AND PLACE OF MODERN INTERNET TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF BANKING 

SERVICES. 

The article is devoted to consideration of problems of introduction of Internet technologies in the banking sphere. The analysis of the 

main reasons hindering the full transition to remote customer service with the help of Internet technologies is carried out. 

Key words: internet - technologies, banking services, Internet banking. 
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