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Статтю присвячено виявленню зміни фінансової поведінки домогосподарств і проведенню її аналізу внаслідок застосування інноваційно-
інформаційних технологій фінансовими установами. У дослідженні розглянуто провідні інноваційні технології у фінансовій сфері, окреслено на-
прями їх застосування з позиції домогосподарств. Виявлено й охарактеризовано переваги, нові та (або) додаткові можливості, які з’являються 
у домогосподарств від використання фінансовими установами інноваційно-інформаційних технологій. Доведено, що для досягнення успіху на 
фінансовому ринку фінансові установи повинні швидко адаптуватися до змін у потребах споживачів та оперативно відповідати на клієнтські 
запити та побажання. Досліджено, що фінансовий ринок сьогодні стає більш сегментованим, його учасниками стають нові групи клієнтів, які 
донедавна не були пріоритетними для фінансових установ – домогосподарства з низьким рівнем доходу, молодь і підлітки, люди пенсійного 
віку. Доведено, що в умовах активізації та поширення фінансових технологій, домогосподарства отримують не тільки можливість долучити-
ся до нових, розроблених для них, фінансових продуктів, послуг та інструментів, а і до нових методів, підходів, форм їх обслуговування, комуні-
кації, взаємодії, що приводять до позитивних наслідків (стратегічного соціально-економічного ефекту). Обґрунтовано залежність успішності 
запровадження інноваційно-інформаційних технологій від готовності клієнтів користуватися ними завдяки володінню необхідними знаннями, 
вміннями, навичками, а також здатність їх компетентно й успішно застосовувати. З урахуванням факторів, які сприяють і стримують вико-
ристання інноваційних технологій домогосподарствами, та таких, що впливають на їх застосування фінансовими установами, виокремлено 
й окреслено основні трансформації фінансової поведінки домогосподарств.
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Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки кра-
їни домогосподарства залишаються основними елемента-
ми економічної системи та фінансових відносин. Домогос-
подарства, являючи собою виняткові формування, ство-
рюють фундамент життєдіяльності суспільства кожної 
країни, починаючи зі створення попиту для забезпечення 
потреб людини та завершуючи структурним оновленням 
господарської діяльності та змін в її розвитку. Домогоспо-
дарства – це основні постачальники таких ресурсів, як тру-
дові, грошові, підприємницькі тощо, які сприяють розвитку 
економічної системи держави. Значення домогосподарств 
збільшується в умовах невизначеності та перманентної не-
стабільності, в межах яких раціональність та ефективність 
їхніх рішень суттєво впливає на стійкість врівноваженого 
стану економіко-фінансової системи, формує напрями роз-
поділу доходів та їх застосування, вартість ресурсів, заоща-
джень та їх інвестування тощо. 

Сучасні вітчизняні економічні умови визначаються 
підвищенням рівня ймовірностей та ризиків, які нині пе-
редусім пов’язані з веденням активних військових дій на 
території нашої країни та значними руйнуваннями та втра-
тами. За таких обставин саме домогосподарства схильні 
до подібних ризиків, оскільки вони як суб’єкти економіки 
є безпосередніми учасниками ринку фінансових послуг, 
а також інших економічних видів діяльності та впливають 
при цьому на формування виробничого потенціалу та еко-
номічні результати. Характер вказаних призначень домо-
господарств значно залежить від моделі їхньої поведінки, 
що утворюється на основі факторів як внутрішнього, так 
і зовнішнього середовища. Впродовж останніх років одним 
із найголовніших факторів, які впливають на фінансову по-
ведінку домогосподарств, став розвиток, поширення та за-
стосування численних інноваційних та інформаційних тех-
нологій фінансовими установами як у світі, так і в Україні. 
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The article is aimed at identifying and analyzing changes in the financial behavior of households caused by innovative information technologies used by financial 
institutions. The study considers the leading innovative technologies in the financial sector and outlines areas of their application from the standpoint of house-
holds. The advantages, as well as new and/or additional opportunities arising in households due to using innovative information technologies by financial institu-
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of their servicing, communication and interaction leading to positive consequences (strategic socio-economic effect). It is substantiated that successful introduc-
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Сьогодні за таких умов великого значення для до-
могосподарств набувають нові можливості, пов’язані 
із застосуванням фінансовими установами сучасних 
інноваційно-інформаційних технологій. Їх використання 
спрямоване на полегшення, пришвидшення, покращення 
процесу отримання фінансових продуктів та послуг домо-
господарствами та приводить до зміни їхньої фінансової 
поведінки. 

Саме розуміння цього і визначає актуальність цьо-
го дослідження, яке спрямоване на проведення діагнос-
тики змін фінансової поведінки домогосподарств уна-
слідок розвит ку та використання сучасних інноваційно-
інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різно-
бічним аспектам, які пов’язані з дослідженням фінансів 
та фінансової поведінки домогосподарств, присвячені 
наукові доробки таких закордонних учених, як З. Боді, 
Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, Р. Мертон, Дж. Мінсер, Ф. Мо-
дільяні, Р. Поллак, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, 
Дж. Тобін, М. Фрідмен, Дж. Хікс, Дж. Ходжсон, У. Шарп, 
Т. Шульц та ін. Також серед вітчизняних дослідників, які 
вивчали зазначені питання, слід виокремити таких, як 
В. Андрущенко, В. Базилевич, О. Ватаманюк, Д. Дмитрен-
ко, Т. Єфременко, О. Драган, С. Захарін, Т. Кізима, О. Кузик, 
Л. Лисяк, С. Панчишин, М. Руда, Ю. Станкевич, В. Федосов, 
М. Фоміних, О. Чорна, В. Шевалдіна, С. Шкарлет тощо. 

Значний внесок у дослідження процесу розвитку 
та застосування фінансовими установами інноваційно-
інформаційних та фінансових технологій здійснили такі за-
кордонні та вітчизняні науковці, як С. Ванг, З. Вен, С. Єго-
ричева, М. Жанг, О. Золотарьова, І. Карчева, А. Косба, 
К. Леонг, А. Мілер, А. Сунг, Дж. Фан, А. Чекал тощо. 

Виділення невиділених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значну кількість праць вітчиз-
няних і закордонних вчених із зазначеної проблематики, 
питання впливу інноваційно-інформаційних технологій 
фінансових установ на трансформацію фінансової пове-
дінки домогосподарств потребує подальшого вивчення та 
аналізу.

Метою цієї статті є здійснення аналізу сучасних змін 
фінансової поведінки домогосподарств в Україні у резуль-
таті впливу інноваційно-інформаційних технологій.

Відповідно до мети дослідження було поставлено 
такі завдання: 

провести аналіз основних інноваційно-інформа- 
ційних технологій, які використовують фінансові 
установи та надання їх узагальнюючої характе-
ристики; 
дослідити переваги, можливості, наслідки та ре- 
зультати застосування фінансовими установами 
сучасних інноваційно-інформаційних технологій, 
які впливають на фінансову поведінку домогоспо-
дарств; 
виявити зміни та здійснити аналіз фінансової по- 
ведінки домогосподарств за рахунок фінансових 
інновацій.

Методологія. Для досягнення поставленої мети та 
сформульованих завдань було застосовано такі загальнона-
укові та специфічні методи наукового пізнання: аналіз, син-

тез, систематизації, узагальнення тощо, використання яких 
дало змогу здійснити вивчення провідних інформаційно-
інноваційних технологій, які запроваджують на сучасному 
етапі розвитку фінансові установи та з’ясовати їхній вплив 
на фінансову поведінку домогосподарств. Крім цього, для 
виявлення рівня забезпеченості домогосподарств мере-
жею Інтернет був використаний статистичний метод, а для 
формулювання переваг, можливостей та наслідків, які 
отримують домогосподарства від впровадження фінансо-
вими установами інноваційно-інформаційних технологій 
та виявлення змін фінансової поведінки домогосподарств 
під їх впливом, – графічний метод.

Виклад основного матеріалу. Фінансова поведінка 
домогосподарств визначається як система реакцій окремих 
особистостей або сукупності населення відносно надання 
послуг на фінансовому ринку, які являють собою акуму-
лювання, перерозподіл та інвестування наявних грошових 
коштів. Сучасні дослідження фінансової поведінки присвя-
чені визначенню розподілу фінансових ресурсів залежно 
від часових проміжків, а також впливу різноманітних чин-
ників, на кшталт соціальних, національних, психологічних 
тощо, на фінансову поведінку груп населення та застосу-
вання результатів для забезпечення стійкого економічного 
зростання. 

Вивчення фінансів та фінансової поведінки домогос-
подарств включає в себе також дослідження актуальних 
викликів та зростання можливостей, які стають доступни-
ми для населення через інноваційні технології [8].

На сучасному етапі розвитку економічної систе-
ми спостерігається стрімке застосування інноваційно-
інформаційних технологій, зокрема у фінансовій сфері. 
Подібне швидке поширення інформаційних можливостей 
здійснює суттєвий вплив на фінансову поведінку домогос-
подарств як економічних суб’єктів, які являють собою або 
самостійне господарство окремого індивіду, або групи лю-
дей, що живуть разом та мають загальне господарство. 

Відповідно до мети та завдань цього дослідження 
необхідно розглянути сучасні інноваційно-інформаційні 
технології, які використовують фінансові установи. 

Відзначимо, що до суттєвих змін фінансової пове-
дінки домогосподарств у сучасних умовах здатні переду-
сім привести кардинальні інновації. Зародженням нового 
періоду фінансових інновацій слід вважати застосування, 
по-перше, платіжної карти, що дала поштовх для розви-
тку та поширення інноваційно-інформаційних технологій 
у фінансовій сфері й формування фінансовими установа-
ми клієнтоорієнтованих стратегій, а по друге, запрова-
дження терміналів самообслуговування та банкоматів – 
комп’ютеризованих пристроїв, що надають домогосподар-
ствам доступ до фінансових операцій поза фінансовими 
установами, зокрема, для зняття готівкових коштів [10]. 

Зазначені технології слід розглядати як перехідний 
момент між традиційним та дистанційним форматами об-
слуговування домогосподарств. Наступним етапом розви-
тку та запровадження інноваційно-інформаційних техно-
логій є надання фінансовими установами послуг безкарт-
кових та безготівкових розрахунків за допомогою мобіль-
них застосунків, поширення та популярність яких дедалі 
зростає [3; 7].
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Застосування фінансовими установами інноваційно-
інформаційних технологій також проявляється у вико-
ристанні ними робототехніки, тобто роботів у певних 
процесах операційної діяльності. Зокрема, під час роботи 
з клієнтами в телефонному режимі, що прискорює обслу-
говування та покращує його якості. До того ж роботизація 
в діяльності фінансових установ сприяє зменшенню впли-
ву людського фактору та людської емоційності. 

Інноваційно-інформаційні технології, які застосо-
вуються фінансовими установами, надають можливість 
постійного доступу домогосподарствам до фінансових по-
слуг, застосовуючи останнім часом такі онлайн-медіа, як 
Google Hangouts, Facebook Messenger тощо для встанов-
лення зв’язку з клієнтами. 

Інноваційно-інформаційні технології, що використо-
вують фінансові установи, останнім часом спрямовані на 
індивідуалізацію та персоналізацію клієнтів, що пов’язано 
із суттєвими структурними трансформаціями в характері 
потреб споживачів. Проведені дослідження свідчать, що 
69 % клієнтів мають бажання отримувати фінансові по-
слуги без витрат часу на їх вивчення та адміністративний 
супровід під час відвідування відділень, проте при цьому 
послуги повинні відповідати індивідуальним потребам 
споживачів [9]. Таким чином, для досягнення успіху на 
фінансовому ринку фінансові установи повинні швидко 
адаптуватися до змін у потребах споживачів та оперативно 
відповідати на клієнтські запити та побажання. Для цього 
фінансові організації розроблять та запроваджують нові 
продукти та послуги, методи комунікацій, продажів, обслу-
говування тощо. 

Фінансовий ринок сьогодні стає більш сегментова-
ним, його учасниками стають нові групи клієнтів, які доне-
давна не були пріоритетними для фінансових установ – до-
могосподарства з низьким рівнем доходу, молодь та підліт-
ки, люди пенсійного віку. Отже, стандартизовані продукти 
та послуги дедалі втрачають свою актуальність, на зміну їм 
приходить індивідуальний підхід. 

Інноваційно-інформаційні технології, які застосову-
ють у своїх діяльності фінансові установи, зробили акту-

альним та перспективним напрямок надання фінансових 
послуг без прямої їх участі. Це стало можливим завдяки 
компаніям, що отримали назву FinTech, вони займаються 
розробкою інновацій та пропонують використання сво-
їх продуктів за найкращими умовами. Прикладами таких 
розробок є програми з управління доходами та витратами 
(дозволяють розподіляти витрати за статтями за певні пе-
ріоди), бюджетування та заощаджень (дозволяють розра-
хувати суму заощаджень, яку слід встановити залежно від 
доходу користувача, а також формуються пропозиції варі-
антів їх вкладу). 

До інноваційно-інформаційних технологій бан-
ківських фінансових установ нині належать: інтернет-
банкінг, мобільний банкінг, СМС-банкінг та телефонний 
банкінг, з яких два останніх поступово перестають бути 
актуальними через перманентне збільшення користувачів 
мережі Інтернет (табл. 1) [5; 6]. Так, аналіз інформаційно-
комунікаційного забезпечення та комп’ютеризації домогос-
подарств за останні шість років показує стійку тенденцію 
до збільшення кількості тих з них, які отримують доступ 
до мережі Інтернет як зі стаціонарних пристроїв (зростан-
ня майже на 30 %), так і з мобільних телефонів (зростання 
більше ніж у 4,5 раза). 

При цьому частка домогосподарств, які використо-
вують Інтернет з метою отримання фінансового обслугову-
вання, за вказаний період зросла більше ніж у 4 рази і ста-
новить більше третини від усієї їх кількості [5; 6].

Інтернет-банкінг надає клієнтам доступ до власних 
рахунків та фінансових операцій за допомогою мережі Ін-
тернет через сайт фінансових установ без обмежень у часі 
та без будь-яких додаткових застосунків [1; 4; 10]. Мо-
більний банкінг надає домогосподарствам усі можливості 
інтернет-банкінгу, при цьому доступ до власного рахунку 
та фінансових операцій відбувається за наявності смартфо-
на або планшета та мобільного застосунку на них через ме-
режу Інтернет, яку забезпечує оператор мобільного зв’язку 
[1; 10]. Дослідження, проведені Mastercard, показали, що 
87 % вітчизняних споживачів обирають смартфони для 
здійснення оплати, а 67 % населення застосовують онлайн-

Таблиця 1 

Забезпеченість домогосподарств мережею Інтернет

Показник
Рік

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Частка домогосподарств, які мають доступ до інтернету  
вдома, % 50,7 54,0 59,8 61,5 65,8 79,2

Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців корис-
тувалися послугами інтернет, % 
у тому числі з метою:

49,1 53,0 58,9 62,6 70,1 75,5

банківського обслуговування, %;  8,5 12,6 13,8 17,9 21,0 36,2

замовлення (купівлі) товарів та послуг, %  11,2 14,8 16,4 17,5 16,7 20,7

у тому числі за місцем користування:

вдома, %; 
91,7 92,9 93,0 92,4 90,0 85,0

у будь-якому місці через мобільний телефон, %  16,5 20,8 31,0 45,9 55,5 79,4

Джерело: [5; 6].
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банкінг через застосунок на смартфоні [2], отже, мобільний 
банкінг стає більш популярним.

До спільних характерних рис зазначених технологій 
можна віднести надання фінансових послуг поза тради-
ційними відділеннями фінансових установ за рахунок са-
мообслуговування на основі налагодження різноманітних 
каналів комунікації, що пришвидшує процес обслуговуван-
ня, не прив’язує до місця обслуговування та знижує вплив 
людського фактору, не потребуючи при цьому нових спеці-
альних пристроїв та обладнання.

Також до інноваційних технологій небанківських 
фінансових установ належить Digital-страхування, яке до-
зволяє споживачам отримати своєчасну інформацію про 
зміни та оновлення у функціонуванні страхових компаній 
та їхній політиці. 

Актуальним нині є використання фінансовими уста-
новами хмарних технологій, які дають їм змогу долучати 
до процесів підтримки програмного забезпечення спеці-
алізовані сторонні організації та оптимізувати за рахунок 
цього свою діяльність. А також застосовування технологій 
Big Data, які дозволяють фінансовим установам збирати 
інформацію про клієнтів, проводити їх оцінку та сегменту-
вати за різними критеріями та ознаками.

Використання фінансовими установами інноваційно-
інформаційних технологій дозволяє говорити про фінансо-
ву інклюзію, яка полягає в наданні фінансовими установа-
ми фінансових послуг поза своїми межами, що сприяє залу-
ченню тих домогосподарств та їхніх представників, які ще 
не були ними охоплені. Фінансова інклюзія включає в себе 
банківську сферу, різноманітні платіжні сервіси, продукти 
страхування, накопичення тощо. 

При цьому успішність запровадження інноваційно-
інформаційних технологій залежить від готовності клієн-
тів користуватися ними, завдяки володінню необхідними 
знаннями, вміннями, навичками, а також здатність їх ком-
петентно та успішно застосовувати. 

Усе це формує фінансову грамотність домогоспо-
дарств як споживачів фінансових продуктів та послуг, від 
рівня якої залежить отримання зиску від власних грошо-
вих засобів, захищеність від певних випадковостей, зни-
ження ризику, економія при обслуговуванні та здійсненні 
оплати, уникнення фінансового шахрайства та зловживань 
тощо. 

З огляду на вищезазначене, домогосподарства пови-
нні прагнути підвищувати рівень своєї фінансової грамот-
ності з метою долучення до інноваційно-інформаційних 
технологій фінансових установ та отримання від цього пе-
реваг та вигід.

Отже, проведений аналіз інноваційно-інформаційних 
технологій, які використовуються фінансовими установа-
ми, дає змогу виокремити певні переваги та нові можли-
вості, що отримують домогосподарства та які впливають 
на їхню фінансову поведінку (рис. 1).

Процес використання фінансовими установами су-
часних інноваційно-інформаційних технологій включає 
в себе не тільки появу нових фінансових продуктів та по-
слуг, застосування новітніх фінансових інструментів, а та-

кож і нових методів роботи з клієнтами, їх обслуговування, 
тобто різноманітні інновації, що дозволяють отримати по-
зитивний стратегічний соціально-економічний ефект, ас-
пекти якого зазначені на рис. 2.

Таким чином, на основі розглянутих сучасних іннова-
ційно-інформаційних технологій, факторів, які впливають на 
їх використання фінансовими установами, та факторів, що 
сприяють та стримують застосування фінансових інновацій 
домогосподарствами, а також з урахуванням переваг, мож-
ливостей та наслідків їх застосування для домогосподарств, 
окреслена зміна фінансової поведінки останніх (рис. 3).

Отже, аналіз зміни фінансової поведінки домогоспо-
дарств у результаті використання фінансовими установами 
сучасних інноваційно-інформаційних технологій, дозволяє 
виявити такі основні тенденції цього процесу: 

надання домогосподарствами переваги безготів- 
ковим розрахункам та дистанційному формату їх 
обслуговування;
долучення до отримання фінансових послуг на фі- 
нансовому ринку нових представників домогос-
подарств (підлітків, людей пенсійного віку);
перехід домогосподарств до індивідуалізації влас- 
них потреб та персоналізації фінансових послуг, 
які вони отримують;
активізація кредитних та депозитних операцій до- 
могосподарств;
підвищення інвестиційної активності домогоспо- 
дарств, що виступають як приватні непрофесій-
них інвестори;
перехід домогосподарств до більш високого рівня  
раціоналізації процесу розподілу власних коштів 
на основі проведення розрахунків;
підвищення рівня фінансової грамотності домо- 
господарств.

Висновки. Отже, у статті обґрунтовано, що вико-
ристання фінансовими установами сучасних інноваційно-
інформаційних технологій викликають зміни у фінансовій 
поведінці домогосподарств. У межах цього дослідження 
було розглянуто інноваційні технологій, які застосовують-
ся фінансовими організаціями, що дало змогу виокремити 
переваги та нові або додаткові можливості, які отриму-
ють домогосподарства від їх запровадження. Виокремле-
но такі аспекти позитивного стратегічного соціального-
економічного ефекту, що розглядається як результат ви-
користання фінансовими організаціями інновацій у фінан-
совій сфері, як структурний, функціональний, соціальний, 
економічний та інноваційно-технологічний та надана їх 
характеристика. Проаналізовано та окреслено фактори 
впливу на інтенсивність застосування домогосподарства-
ми, а також фінансовими установами інноваційних техно-
логій, з врахуванням яких виявлено зміни фінансової по-
ведінки домогосподарств та проведено їх аналіз.

Дане дослідження виконується в рамках наукового 
проекту «Трансформація поведінки домогосподарств на 
ринку фінансових послуг в умовах цифровізації» за під-
тримки Міністерства освіти і науки України.
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інноваційно-інформаційні технології сприяють забезпеченню 
кожного домогосподарства рівної доступності до фінансових послуг, 

продуктів, знань та інформації
доступність

інноваційно-інформаційні технології дозволяють домогосподарствам 
економити час та зусилля в процесі отримання послуг фінансових 

установ, а також отримати фінансові продукти та послуги зі значними 
знижками та на зручних умовах 

ефективність

якість

легкість в отриманні домогосподарствами інформації стосовно 
діяльності фінансових установ, їхніх продуктів та послуг

транспарентність
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інноваційно-інформаційні технології сприяють встановленню та 
зміцненню довіри домогосподарств до фінансових установ

довіра

підвищення рівня інформаційної безпеки, кібербезпеки, отримання 
домогосподарствами захисту своїх власних даних

безпека

інноваційно-інформаційні технології охоплюють та спрямовані на 
формування переваг у різних сферах життєдіяльності 

домогосподарств

спрямованість та 
охопленість

інноваційно-інформаційні технології дозволяють суттєво підвищити 
якість фінансових послуг, які отримують домогосподарства та 

знизити рівень впливу людського фактору

рис. 1. переваги та можливості, що отримують домогосподарства від застосування фінансовими установами 
 інноваційно-інформаційних технологій

Джерело: розроблено авторами.
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Результат застосування фінансовими установами сучасних інноваційно-інформаційних технологій, 
що впливає на фінансову поведінку домогосподарств 

 підвищення рівня якості 
фінансових продуктів та 
послуг, якими користуються 
домогосподарства;
 розширення асортименту 

послуг, які можуть 
отримувати 
домогосподарства;
 отримання фінансових 

послуг у зручніших для 
домогосподарств форматах

 отримання рівного доступу 
домогосподарств до 
фінансових послуг та 
користування тими з них, 
які задовольняють 
домогосподарства за 
вартістю та відповідають 
їхнім потребам

структурний

Соціально-економічний ефект
(його аспекти)

інноваційно-
технологічний

соціальний

функціональний економічний отримання домогосподарст-
вами як споживачами 
фінансових послуг 
максимального задоволення 
своїх потреб;
 отримання домогосподарст-

вами якісного обслуговуван-
ня фінансовими установами 
(за рахунок якісного 
виконання ними своїх 
функцій)

 застосування домогосподарствами новітніх засобів, 
приладів, технологій;
 отримання послуг у дистанційному або онлайн-форматі;
 підвищення рівня комунікацій з фінансовими установами

 скорочення часу та 
зменшення зусиль 
домогосподарств на 
отримання певної фінансової 
послуги та (або) придбання 
фінансового продукту

рис. 2. наслідки використання фінансовими установами інноваційно-інформаційних технологій,  
які здійснюють вплив на фінансову поведінку домогосподарств

Джерело: розроблено авторами
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Фінансова поведінка домогосподарств 
та її трансформація:

 перехід домогосподарств від готівкової форми оплати до 
безготівкової;
 надання переваги домогосподарствами дистанційної форми їх 

обслуговування фінансовими установами перед традиційною;
 розширення споживачів фінансових продуктів та послуг у межах 

домогосподарств за рахунок долучення таких нових осіб, як 
підлітки, молодь та людей пенсійного та похилого віку;
 активізація інвестиційної складової фінансової поведінки 

домогосподарства;
 прискорення, спрощення та оптимізація процесів прийняття 

рішень щодо заощаджень, домогосподарства, бюджетування, 
удосконалення управління доходами та витратами, боргами 
домогосподарств, здійснення контролю за ними, заснованого на 
розрахунках;
 застосування домогосподарствами більш обдуманого 

(прагматичного) підходу до розподілу власних коштів, який 
заснований на чітких розрахунках;
 активізація здійснення домогосподарствами операцій на ринку 

фінансових послуг, у тому числі депозитних та кредитних;
 збільшення частки домогосподарств, що є споживачами нових 

видів фінансових послуг, прагнення до споживання індивідуальних 
послуг

 зменшення часу обробки інформації;
 оптимізація витрат та підвищення продуктивності, 

рентабельності та прибутковості;
 розширення функціонування фінансових установ, 

підвищення їхньої конкурентоспроможності;
 автоматизація та роботизація діяльності фінансових установ

Фактори, які впливають на застосування фінансовими 
установами інноваційно-інформаційних технологій (ІІТ)

 робототехніка;
 інтернет-банкінг;
 мобільний банкінг;
 хмарні технології
 технології Big Data 

тощо

ІІТ, що 
використовують 

фінансові установи

рис. 3. Зміна фінансової поведінки домогосподарств під впливом інноваційно-інформаційних технологій,  
які використовують фінансові установи
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