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анотація. статтю присвячено дослідженню сучасних тенденцій формування та функціонування необанків в украї-
ні та світі, а також визначенню перспектив їхнього подальшого розвитку. розглянуто теоретичні засади функціонування 
необанків, здійснено порівняння тлумачень віртуальних банків, дірект-банків, безфілійних банків та необанків. уза-
гальнено зарубіжний та вітчизняний досвід створення необанків та сучасні тренди їхнього розвитку. Проведене дослі-
дження дало змогу визначити ключові особливості та переваги діяльності необанків. значну увагу приділено аналізу 
інфраструктури банківської системи україни на предмет її готовності до цифрових трансформацій. у результаті порів-
няння послуг необанків та традиційних банків визначено основні перешкоди, які стримують нарощення конкурентних 
переваг, притаманних зарубіжним необанкам. установлені перешкоди систематизовано в контексті їх локалізації. 
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вступ та постановка проблеми. унаслідок світової 
фінансової кризи 2008 р. банки всіх країн були виму-
шені пристосовуватися до «нового світу», адже регуля-
тори посилили вимоги до капіталу банків, запровадили 
нові стандарти управління ризиками та значно суворіші 
вимоги до виконання процедур ідентифікації клієнтів 
Know Your Customer та протидії відмиванню грошей 
Anti Money Laundering. водночас зовнішнє середовище 
банківської діяльності динамічно змінюється за рахунок 
швидкого розвитку технологій та інновацій, а саме: інтер-
нет став невід’ємною частиною нашого життя, швидкими 
темпами поширюються соціальні мережі та розроблення 
інноваційних продуктів та послуг, які формують нові 
стандарти якості, швидкості та зручності для споживачів 
технологічними компаніями. також збільшилася трудова 
міграція і, відповідно, зросли обсяги міжнародних гро-
шових переказів; малий та середній бізнес почав шукати 
альтернативні шляхи для фінансування своєї діяльності, 
а приватні інвестори розпочали пошук нових напрямів 
для заробітку. усе це призвело до появи нових технологій 
орієнтації банків та бажання користувачів експеримен-
тувати із цифровими послугами, що й спричинило появу 
і розвиток віртуальних банків, або необанків, у світі, 
у тому числі в україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо сучасних тенденцій розвитку та функціонування 
віртуальних банків у світі та зокрема в україні висвіт-
люються в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців 

та експертів-аналітиків, серед яких: а. кунле, е. джуд, 
с. гошал, д. дранове, М. Міллер, х. Мінскі, Ф. Мишкін, 
р. Мертон, а. грехем, дж. скан, дж. дікерс, с. Масуд, 
к. скінер, р. Барба, т. калашнікова, Ю. савченко. кон-
цептуального всебічного дослідження потребує процес 
формування та передумови розвитку вітчизняних необан-
ків, а також обґрунтування доцільності їх функціонування 
задля сприяння фінансовій інклюзивності вітчизняної 
банківської системи.

Метою даної роботи є дослідження сучасних тенден-
цій формування та функціонування необанків в україні 
та світі, а також розроблення рекомендацій щодо форму-
вання сприятливого середовища для їхнього розвитку.

результати дослідження.
у сучасному світі банківські технології розвиваються 

надзвичайно швидкими темпами, й очевидним є те, що 
впровадження таких технологій диктує нові правила 
гри для банків. одним із найбільш актуальних трендів 
фінансових технологій (Фінтех) є впровадження штуч-
ного інтелекту в бізнес-процеси і створення екосистем 
для клієнтів, оскільки сучасна тенденція до зростання 
кількості та обсягів електронних платежів та безготівко-
вих розрахунків згодом призведе до закриття більшості 
традиційних відділень банків, а найбільш успішні банки 
з продавців послуг стануть інтеграторами фінансових 
можливостей для своїх клієнтів. новий сучасний тренд 
банківської діяльності – це максимальна автономність 
і діджиталізація. Банки прагнуть функціонувати в новому 
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форматі – форматі фінансових помічників, що доступні 
цілодобово. цей формат у світі має назви «необанки», 
«віртуальні банки», «директ-банки». тож розглянемо далі 
сутність, тлумачення та особливості понять «необанки», 
«віртуальні банки» та «директ-банки».

звертаючись до етимології поняття «необанк», 
з’ясуємо, що воно було утворене шляхом додавання до 
слова банк префіксу «нео», що в перекладі з грецької озна-
чає «молодий», «новий». тобто необанки – це, по суті, 
ті ж банки, тільки оновлені та модернізовані. оскільки 
в реаліях хіх ст. майже будь-яка модернізація означає 
широке використання цифрових технологій та налаго-
дження онлайн-бізнесу в глобальній мережі інтернет, то 
можна дійти висновку, що необанки – це банки, які функ-
ціонують без фізичних відділень і для надання послуг 
використовують мобільні додатки, інтернет-додатки та 
інші сайти [1]. Певною особливістю функціонування 
необанків у світі є те, що, крім традиційних банківських 
послуг, вони пропонують новітні фінансові продукти 
та інструменти, наприклад розрахунки у криптовалюті, 
участь у краудфандингових платформах тощо [2].

віртуальний банк – це банк, що надає банківські 
послуги через інтернет або інші електронні канали збуту 
і також не має фізичних відділень [3]. не слід ототожню-
вати віртуальний банкінг з інтернет-банкінгом або електро-
нним банкінгом. інтернет-банкінг та електронний банкінг 
– це канали надання банківських послуг традиційним бан-
ком. основна відмінність полягає у тому, що віртуальний 
банк не має фізичних відділень, його продукти та послуги 
надаються через інтернет та інші електронні канали, крім 
фізичних відділень, через які працюють традиційні банки.

директ-банк (прямий/безфілійний банк) – це банк, що 
не має мережі філій і пропонує свої послуги віддалено, 
через інтернет-банкінг та телефонний банкінг, а також 
надає доступ до своїх послуг через банкомати, термінали 
обслуговування, мобільні та інші додатки. Провайдерами 
послуг директ-банків можуть бути традиційні банки, заради 
цього створюються міжбанківські мережеві альянси.

за рахунок відсутності витрат банку, пов’язаних 
з утриманням відділень та філій, необанки, віртуальні та 
директ-банки суттєво знижують свої операційні витрати 
і, таким чином, можуть собі дозволити надавати клієнтам 
вищі за ринкові процентні ставки за депозитками/креди-
тами або нижчу плату за обслуговування рахунків [10].

аналіз вищенаведених тлумачень дає змогу впевни-
тися, що досліджені поняття є тотожними, узагальнюючи 
їх, можна дійти висновку, що необанк – це модернізований 
банк, що надає сучасний спектр фінансових послуг, засто-
совуючи інноваційні інструменти банкінгу, зокрема онлайн-
обслуговування та підтримку, електронні канали збуту, 
цілодобові інтернет-платформи, різноманітні мобільні та 
інтернет-додатки, чат-боти, роботів-консультантів тощо.

досліджуючи світовий досвід функціонування нео-
банків, по-перше, хочемо акцентувати увагу на одному 
з найперших «віртуальних» банків, що був створений 
у сШа в 1995 р., – Security First Network Bank. концеп-
ція цього банку була розроблена для американців, які 
часто мігрували всередині країни, а іноді й виїжджали за 
її межі. до того ж у деяких американських штатах існу-
вали норми, які обмежували відкриття філій «чужих» бан-
ків із сусідніх штатів. для того щоб не втрачати клієнтів, 
банки впроваджували у свою діяльність механізм дис-
танційного обслуговування та створили системи On-line 
banking, e-banking, Internet banking. трохи більше ніж за 
рік після створення активи Security First Network Bank 
досягли 40 млн. дол., а кількість відкритих рахунків сяг-
нула 10 тис [11].

у Європі першим банком без мережі філій став 
німецький Advance Bank, що відкрився у 1996 р., дочірня 
структура Dresdner Bank Group. щоправда, він проіснував 
лише сім років і в 2003 р. був ліквідований [12]. ще одним 
із перших віртуальних банків німеччини був Consorsbank. 
від початку своєї роботи він спеціалізувався виключно на 
операціях із цінними паперами і віддавав перевагу збуту 
своїх послуг через мережу інтернет [13].

за даними дослідницького центру Burnmark, на кінець 
2016 р. у світі працювало 70 необанків (Monzo, Starling, 
Tandem, Atom, Number26 та ін.), 40 з яких функціонували 
у великобританії [14]. це було зумовлено лібералізацією 
регулювання банківської діяльності, оптимальною сис-
темою оподаткування, можливістю отримання спеціаль-
ної ліцензії, наявністю ринку кваліфікованого персоналу 
у сфері фінансових технологій. за підсумками 2018 р. 
журнал Forbes опублікував топ-50 фінтех-компаній, 
зокрема до рейтингу увійшли 20 стартапів, пов’язаних 
із розвитком необанків [15]. Близько 50% стартапів було 
засновано у 2016 та 2017 рр. до 2010 р. було шість таких 
стартапів; до 2015 р. кількість зросла до 28. однак за 
останні три роки кількість створених необанків збільши-
лася до 45 [16].

станом на кінець 2018 р. глобальні інвестиції в розви-
ток фінтеху перевищили 55 млрд. дол. а це вдвічі більше, 
ніж у 2017 р. із цього списку 19 фінтех-компаній оціню-
ються в понад 1 млрд. дол. кожна.

за даними на початок 2019 р., загальний обсяг інвес-
тицій у шість найпопулярніших онлайн-банків в Європі 
(N26, Revolut, Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling 
Bank) перевищує 2 млрд. дол. обсяг клієнтської бази 
досягає позначки в 13 млн. клієнтів. Поряд із класич-
ними банками ці банки оперують на підставі банківської 
ліцензії, їхня місія – не банальне копіювання стандарт-
ної банківської моделі через надання послуг в інтер-
неті, а створення індивідуальної фінансової екосистеми 
з транс парентними транзакціями і цілодобовим доступом 
по всьому світу [17].

Проаналізувавши досвід функціонування зарубіжних 
необанків, можна виділити притаманні їм особливості 
діяльності:

– відсутність відділень/філій як результат відсут-
ність черг;

– цілодобове надання банківських послуг незалежно 
від географічного розташування клієнта, до того ж необанки 
пропонують користуватися дебетовою карткою в зарубіж-
них країнах без комісій та за прямим обмінним курсом;

– необхідність постійного доступу до інтернету;
– персоналізований підхід до клієнта;
– швидкість обслуговування та економія часу клієнта;
– комодизація банківських послуг та підвищення 

рівня задоволеності клієнтів;
– використання сучасних інформаційних технологій;
– просте та швидке відкриття рахунку в інтернеті 

порівняно з традиційними банками;
– застосування біометричних способів підтвердження 

транзакцій;
– спрощене відстеження грошових потоків та можли-

вість агрегації рахунків;
– налагодження партнерських відносин із традицій-

ними фінансовими установами;
– доступні тарифи на обслуговування за рахунок міні-

мізації витрат на утримання філій та інших операційних 
витрат.

варто відзначити, що, незважаючи на значні переваги 
необанків, їхні клієнти не використовують рахунки в них 
як основні та для проведення транзакцій із великими 
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грошовими сумами використовують традиційні банки. 
у середньому клієнти необанків тримають на рахунках 
близько 200 євро. у великобританії лише 12% клієнтів 
закрили свої звичайні банківські рахунки, щоб повністю 
обслуговуватися в інтернеті [18].

незважаючи на те що вітчизняний банківський ринок 
є не настільки розвиненим порівняно з європейським рин-
ком, проте в нашій країні вже існують фінтех-стартапи, 
серед яких зустрічаються і необанки. вітчизняні банкіри 
передбачають поступовий перехід від традиційного бан-
кінгу до необанкінгу шляхом зменшення кількості від-
ділень банків та залучення більшості клієнтів до інтер-
нет-банкінгу. відповідно до статистичних даних нБу, 
за останні п’ять років кількість структурних підрозділів 
банків скоротилася майже вдвічі, що підтверджує пере-
хід від традиційного банкінгу до цифрового обслугову-
вання (рис. 1). лише за 1 півріччя 2019 р. кількість філій 
та відділень банків скоротилася на 491 відділення. слід 
зауважити, що це переважно були структурні підрозділи 
банків-лідерів, зокрема: Пат «Промінвест» скоротив 
відділення на 56% (із 55 відділень до 24), ат «укрсоц-
банк» – на 54% (із 43 до 20), ат «ощадбанк» – на 4% 
(2630 і 24887 відповідно).

ще однією причиною того, що вітчизняний банків-
ський ринок готовий до впровадження нового формату 

банку, є значне збільшення обсягу безготівкових розра-
хунків із використанням платіжних терміналів та електро-
нних гаманців (рис. 2).

усього в 2018 р. держателі платіжних карток україн-
ських банків здійснили 3,9 млрд. операцій, що на 26,7% 
більше, ніж у 2017 р., а їх обсяг збільшився на 35,4% та 
становив клав майже 2 877 млрд. грн. кількість безго-
тівкових операцій за цей період зросла майже на 33,0% 
порівняно з 2017 р. і становила 3,1 млрд. шт., а обсяг – на 
55,4% та досяг 1 297 млрд. грн (рис. 3).

наступним потужним свідченням того, що спожи-
вачі фінансових послуг готові до нового етапу функціо-
нування вітчизняної банківської системи у форматі нео-
банкінгу, є сучасні тенденції платіжної інфраструктури. 
Підвищення попиту українців на безготівкові операції та 
популяризація інноваційних платіжних сервісів стиму-
люють подальше розширення платіжної інфраструктури. 
від початку 2019 р. мережа торговельних платіжних тер-
міналів зросла на 4%, до 289,6 тис шт., з яких 0,6 тис шт. – 
це мобільні платіжні термінали (mPOS). водночас 81% 
торговельних POS-терміналів в україні забезпечували 
можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 
01.04.2019) (рис. 4).

загальний показник співвідношення кількості пла-
тіжних терміналів до чисельності постійного населення 
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рис. 1. динаміка кількості діючих структурних підрозділів банків в україні за 2007–01.07.2019 
Джерело: [19]

 рис. 2. обсяги безготівкових розрахунків із використанням платіжних терміналів за і квартал 2019 р. 
Джерело: [19]
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україни з початку року зріс на 3% та досяг значення 
7,3 тис шт. на 1 млн. населення (рис. 5).

 
рис. 5. динаміка кількості платіжних терміналів 

на 1 млн. населення 
Джерело: [19]

загалом підсумки і кварталу 2019 р. продемонстрували 
позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків, 

які стали звичайною справою для українців. так, сьогодні 
в україні вісім із десяти операцій із платіжною карткою 
є безготівковими. за результатами і кварталу 2019 р. 
частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій 
із платіжними картками сягнула 50%. це на 5% більше 
порівняно з підсумками 2018 р. (45%). за даними нБу, 
кількість держателів платіжних карток 1 квітня 2019 р. 
досягла 42,6 млн. осіб. таким чином, кількість платіжних 
карток в обігу на одного держателя в середньому стано-
вила 1,5 шт. тенденції платіжної інфраструктури ринку за 
і квартал 2019 р. наведено на рис. 6.

відображені вище тенденції свідчать про готовність 
населення україни до переходу на новий рівень банків-
ського обслуговування.

розглянемо вітчизняну практику розвитку необан-
ків. Перший проєкт необанку, або віртуального банку, 
Monobank був запущений у листопаді 2017 р. на базі ліцен-
зії комерційного банку «універсал Банк» разом із Fintech 
Band. Monobank – це онлайн-платформа, що прив’язана до 

 
рис. 3. динаміка зміни частки безготівкових операцій у загальному обсязі/кількості операцій,  

здійснених із використанням платіжних карток 
Джерело: [19]

 

рис. 4. динаміка кількості платіжних терміналів в україні за період 2015–2019 рр., тис шт. 
Джерело: [19]

 
рис. 6. платіжна інфраструктура ринку за і квартал 2019 р. 

Джерело: [19]
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платформи Universal Bank. Monobank не має власної банків-
ської ліцензії, яка видається нБу і надає право здійснювати 
банківську діяльність. Monobank – це онлайн-сервіс, який 
забезпечує доступ до банківських послуг. При цьому без-
посередньо операції здійснює Universal Bank. він є фінан-
совим партнером Monobank, і саме він оперує грошима клі-
єнтів. іншими словами, підключаючись до онлайн-сервісу, 
людина, по суті, стає клієнтом Universal Bank. але доступ 
до його послуг він отримує не безпосередньо у відділеннях 
Universal Банку, а дистанційно через Monobank.

у листопаді 2019 р. був запущений другий про-
єкт віртуального банку – Sportbank. Проєкт позиціону-
ється як «перший спортивний мобільний банк в укра-
їні». Sportbank також не має власної банківської ліцензії 
і здійснює свою діяльність на базі ліцензії «оксі банк». 
аналогічно з Monobank Sportbank розробив одноіменний 
мобільний додаток, що забезпечує доступ до карткового 
рахунку в «оксі банку».

особливостями обох вітчизняних необанків є такі:
1. відсутність власної банківської ліцензії. Функціо-

нування на базі ліцензії інших банків.
2. розроблення та впровадження онлайн-сервісу, 

мобільного додатку.
3. зручний кешбек витрат до 20%, що є сучасним сві-

товим трендом.
4. доставка випущеної платіжної картки клієнту.

5. співпраця виключно з фізичними особами.
6. решта послуг, які пропонуються цими банками, є 

традиційними: поповнення картки, перекази, нарахування 
відсотків на залишок по картковому рахунку, можливість 
відкриття кредитної лінії, можливість відкриття депозиту, 
оплата послуг.

для дослідження характерних переваг функціону-
вання новостворених вітчизняних необанків та їхніх клю-
чових відмінностей від традиційних банків проведемо 
порівняльну характеристику спектру послуг, що надають 
обидві групи банків (табл. 1). критеріями порівняння ми 
вибрали спектр тих послуг, що надаються «спортбанком» 
та «Монобанком», і порівняли умови надання цих послуг 
із четвіркою традиційних банків. суб’єктами порівняння 
ми вибрали трійку великих банків, що функціонують 
в україні, зокрема банк з іноземним капіталом («райф-
файзен Банк аваль»), державний банк («ПриватБанк»), 
вітчизняний банк (ПуМБ).

варто зазначити, що вихідна гіпотеза нашого дослі-
дження передбачала існування суттєвих відмінностей та 
глобальних переваг новостворених необанків перед тра-
диційним банкінгом. але результат дослідження засвід-
чив, що ключові переваги необанкінгу, які характеризують 
основу їхньої діяльності, зокрема зручний онлайн-сервіс, 
мобільні додатки, кешбеки та програми лояльності, при-
таманні традиційним банкам також. тарифи на однаковий 

таблиця 1
порівняльна характеристика умов надання послуг традиційними банками та необанками

Монобанк* спортбанк* пуМБ приват-Банк райффайзен 
Банк аваль

1. Мобільний 
додаток/онлайн 
платформа/
інтернет-сервіс

Monobank Sportbank ПуМБ Online Приват24 Raiffeisen Online

2. Плата за емісію 
картки/відкриття 
карткового 
рахунку

звич. карта – 0 грн.
іменна картка – 150 грн.
Платинова – 500 грн. 

залізна – 2000 грн

0 0 0
залежить від 

картки.
від 0 до 1500 грн

3. щомісячна 
абонплата за 
користування 
карткою

0 0
0

(в деяких пакетах 
-5,20,40 грн/міс)

0
голд клуб – 20 грн

залежить від 
програми

від 0 до 120 грн

4. комісія за 
зарахування 
коштів на картку

0
(переказ з картки 
на карту за рах. 

кредитних коштів – 
4%)

0 0 0,5% від суми
0-1% залежить 

від  виду 
надходження

5. комісія за 
зняття коштів

власні кошти – 0,5%
кред. кошти – 4%

0 в банкоматах 
оксі банк; 

в інших  – 10 грн/
зняття;

в касах -1,5-2%

0 в банкоматах 
ПуМБ.

зняття кред. 
коштів – 4,9% 

+15 грн 

0 для карток для 
виплат.

1% для універс 
карток

Банкомати 
райффайзен – 0

в інших банках – 
1,5+5грн

6. % по залишку 
коштів на карті 10% від 100 грн.

2% від 100 грн. 
через моб. додаток 

тільки

12% оформлення 
депозиту через 
моб. додаток

7% +

5. кредитна лінія 
на карті + - + + -

7. % за 
користування 
кредитною лінією

3,3-4% - 8%

3,6% універс. картки,
3,5% голд картки,
55 днів – льготний 

період

-

8. кешбек, 
бонуси, програма 
лояльності

+ 
до 20% від суми

+
10% від купівлі 
спорт товарів

-

+
скарбничка (1-30% 

від купівлі в 
роздрібній мережі)

+
знижки 

у партнерів 
банку

Джерело: складено авторами за [4-9]
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спектр послуг суттєво не відрізняються, умови їх надання 
в банках майже однакові.

отже, на нашу думку, говорити про те, що необанки 
в україні мають чіткі яскраві особливості, які відрізняють 
їх від традиційних банків, поки зарано. теза про те, що 
надання «необанками» послуг за значно нижчими тари-
фами за рахунок відсутності певних операційних витрат 
на утримання філій, відділень та істотно якісніший їх сер-
віс, є необґрунтованою.

варто наголосити, що сьогодні формат вітчизняного 
необанку можна використовувати як зручну систему 
електронних платежів і переказів, що дає змогу зручно 
і в режимі онлайн керувати особистими коштами та елек-
тронним гаманцем.

вітчизняна практика необанків демонструє, що поки 
функціонування необанків залежить від традиційних бан-
ків через відсутність законодавчої ініціативи щодо ліцен-
зування та регулювання діяльності необанків. тож для 
активного розвитку необанків в україні існує низка пере-
шкод, які визначено нами в табл. 2.

на нашу думку, найбільшою перешкодою у розви-
тку необанків в україні є відсутність законодавства щодо 
ліцензування та регулювання їхньої діяльності. відсут-
ність нормативно-правового поля не дає змоги необан-

кам мати повноцінний правовий статус суб’єкта госпо-
дарської діяльності та бути повноправними суб’єктами 
банківського ринку, мати ліцензію та здійснювати свою 
діяльність у правовому полі україни. відсутність законо-
давства не дає змоги ефективно впроваджувати іннова-
ції у сфері банківського обслуговування. тим не менше 
визначені тенденції в підходах національного банку 
україни дають сподівання очікувати на позитивні зміни 
у регулюванні вже найближчим часом.

Фінансова грамотність є ще однією серйозною пере-
шкодою для розвитку необанків, яка ускладнюється тим, 
що категорія клієнтів, які найменше довіряють банкам, 
не є активними користувачами інтернет-мережі, а отже, 
банки не можуть використовувати базовий для них канал 
збуту для популяризації своїх послуг.

висновки. Підсумовуючи вищесказане, треба відзна-
чити, що сучасний світовий банківський ринок розвива-
ється дуже інтенсивно. вітчизняний банківський сектор 
намагається встигати та розвиватися відповідно до світо-
вих тенденцій розвитку банківських послуг. для україни 
необанк – це банк найближчого майбутнього та част-
ково сьогодення, який поступово впроваджується в наше 
життя, становлячи конкуренцію класичним банкам із 
багатовіковими традиціями.

таблиця 2
перешкоди розвитку необанків в україні

З боку банків З боку клієнтів
відсутність необхідного нормативно-правового поля, що буде регулю-
вати діяльність необанків, здійснювати їх ліцензування та контроль Прихильність до традиційних банків

недостатньо розвинена система кібер-безпеки низький рівень фінансової грамотності населення

значні витрати на впровадження технологій та інноваційний розвиток Підвищені ризики за рахунок відсутності нормативно-
правового поля, що регулює діяльність необанків

значні капіталовкладення, що потребують залучення інвестицій
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потенциал циФрового раЗвитиЯ Банков украинЫ
аннотация. статья посвящена исследованию современных тенденций формирования и функционирования необан-

ков в украине и мире, а также определению перспектив их дальнейшего развития. рассмотрены теоретические основы 
функционирования необанков, проведен сравнительный анализ толкований виртуальных банков, директ-банков, без-
филиальных банков и необанков. систематизированы зарубежный и отечественный опыт создания необанков и совре-
менные тренды их развития. Проведенное исследование позволило определить ключевые особенности и преимущества 
деятельности необанков. значительное внимание уделено анализу инфраструктуры банковской системы украины на 
предмет ее готовности к цифровым трансформациям. в результате сравнения услуг необанков и традиционных банков 
определены основные препятствия, сдерживающие наращивание конкурентных преимуществ, присущих зарубежным 
необанкам. сформулированные препятствия систематизированы в контексте их локализации.

ключевые слова: виртуальный банк, директ-банк, необанк, финансовые технологии, цифровая трансформация.

POTENTIAL OF DIGITAL DEVELOPMENT OF BANKS IN UKRAINE
Summary. As a result of the global financial crisis of 2008, banks of all countries were forced to adapt to the “rules of the 

new world,” because regulators tightened the bank capital requirements, introduced the new risk management standards and 
much more stringent the requirements for procedures customer identification (Know Your Customer) and Anti Money Launder-
ing. At the same time, the external environment of banking avtivities is dynamically changing due to the rapid development 
of technologies and innovations, namely: the Internet has become an integral part of our life, different social networks and the 
development of innovative products and services that form new standards of quality, speed and convenience for consumers 
by technology companies are spreading rapidly. Labor migration also increased and, accordingly, the volume of international 
money transfers increased, small and medium-sized businesses began to look for alternative ways to finance their activities, 
and private investors began to search for new directions for earning. All the foregoing lent to the relevance of the researches, 
that are devoted to the study of modern trends in the formation and functioning of neobanks in Ukraine and in the world, as 
well as determining the prospects for their further development. The article reflects the theoretical foundations of the function-
ing of neobanks and comparison the interpretation of virtual banks, direct banks, branchless banks and neobanks. The authors 
summarized the interanatioanl foreign and domestic experience of creating neobanks and modern trends in their development. 
The study allowed us to identify key features and benefits of neobanks activities. Considerable attention is paid to the analysis 
of the infrastructure of the banking system of Ukraine for its preparing and readiness for digital transformations. As a result of 
comparing the services of neobanks and traditional banks, the main obstacles that hinder the build-up of competitive advantages 
inherent in foreign neobanks are identified. The identified obstacles are systematized in the context of their localization. 

Key words: digital transformation, direct bank, financial technologies, neobank, virtual bank.


