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Шуба О. А., Льоткіна В. В. Сучасний стан необанкінгу в США та країнах Європи
Метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій необанкінгу в США та країнах Європи. Відзначено, що найвищий у світі показник 
кількості клієнтів, які мають банківські рахунки виключно в цифровому форматі, зафіксовано в США. Прогнозується подальше зростання кіль-
кості таких клієнтів, по-перше, за рахунок існуючого потенціалу чисельності населення, по-друге, за рахунок зростання кількості банків, які 
проводять операції виключно в цифровому форматі. У 2022 р. вартість транзакцій необанкінгу в США має досягти 1,2 трлн дол., а у 2017 р. вона 
складала трохи більше 9,0 млрд. дол. США. Вартість транзакції на одного користувача необанкінгу у 2021 р. у середньому дорівнювала близько  
25 тис. дол. США на рік і має тенденцію до зростання. На початку 2022 р. у США було зареєстровано 60 необанків. Зазначено, що в Європі перші нео- 
банки почали з’являтися у 2015 р., а фінансові компанії Великої Британії, Німеччини, Франції та Фінляндії були лідерами нового руху – фінтех-інду-
стрії. Згодом ця тенденція поширилась і на інші країни Європи, де зараз налічується понад 70 необанків. Позитивна динаміка кількості споживачів 
послуг необанків формується завдяки низці переваг, серед яких не тільки онлайн-обслуговування. Необанки мають такі переваги порівняно з тра-
диційними банками: пропонують більш привабливі процентні ставки за депозитами за рахунок економії на утриманні відділень і співробітників; 
мають спрощений процес надання кредитів за рахунок використання сучасних технологій оцінки кредитного ризику клієнтів; пропонують нижчі 
тарифи, іноді зовсім відсутні платня за обслуговування карток і перекази коштів; мають принципово нові рішення щодо звичайних банківських 
послуг, надаючи послуги з автоматичного аналізу транзакцій рахунків і пропонуючи користувачам рахунків персоналізовані фінансові рішення. 
Зроблено висновок про те, що основними тенденціями на ринку цифрового банкінгу Європи є такі: орієнтація на національні ринки; активна ді-
яльність традиційних банків по розширенню послуг цифрового банкінгу; поступове перетворення необанків на повноцінні банківські установи.
Ключові слова: необанкінг, криптовалюти, цифровізація, віртуалізація, онлайн-обслуговування.
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Shuba O. А., Lotkina V. V. The Current State of Neobanking in the USA and European Countries
The purpose of the article is to study the current state and trends of neobanking in the United States and European countries. It is noted that the world highest 
indicator of the number of customers who have bank accounts exclusively in digital format was recorded in the United States. A further increase in the number 
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of such clients is predicted, firstly, due to the existing potential of the population, and secondly, due to the increase in the number of banks that conduct opera-
tions exclusively in digital format. In 2022, the value of neobanking transactions in the United States should reach $1.2 trillion, and in 2017 it amounted slightly 
over $9.0 billion. The cost of a transaction per user of neobanking in 2021 was on average about 25 thousand U.S. Dollar per year and showed a tendency to 
grow. At the beginning of 2022, 60 neobanks were registered in the United States. It is noted that in Europe the first neobanks began to appear in 2015, and 
financial companies in the UK, Germany, France and Finland were the leaders of a new movement – the fintech industry. Over time, this trend has spread to 
other European countries, where there are now more than 70 neobanks. The positive dynamics of the number of consumers of neobank services is formed due 
to a number of advantages, including not only online service. Neobanks have the following advantages compared to traditional banks: they offer more attractive 
interest rates on deposits due to savings on the maintenance of branches and employees; they have a simplified process of granting loans through the use of 
modern technologies for assessing the credit risk of customers; they offer lower tariffs, sometimes there are no fees for card service and money transfers; they 
have fundamentally new solutions for conventional banking services, providing services for automatic analysis of account transactions and offering users of ac-
counts personalized financial solutions. It is concluded that the main trends in the digital banking market in Europe are the following: focus on national markets; 
vital activities of traditional banks to expand digital banking services; gradual transformation of neobanks into full-fledged banking institutions.
Keywords: neobanking, cryptocurrencies, digitalization, virtualization, online service.
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Сучасний етап розвитку світової банківської 
системи характеризується розширенням ви-
користання цифрових технологій, у тому чис-

лі розвитком необанкінгу. Необанки, відрізняючись 
від традиційних банків відсутністю відділень та фі-
лій і будучи побудовані на новітніх технологіях, об-
слуговують клієнтів виключно дистанційно. Згідно з 
прогнозами експертів, кількість споживачів послуг 
необанків щорічно буде зростати, тому дослідження 
сучасного стану необанкінгу в провідних країнах сві-
ту є актуальним.

Рівень вивченості цього процесу є достатньо 
високим. Так, М. Губа, А. Лінник, Д. Колесник до-
сліджують розвиток необанків в Україні та світі [15].  
М. Дубина, О. Шеремет [16] аналізують світовий і віт-
чизняний досвід розвитку необанкінгу. Цілий ряд ро-
біт закордонних науковців присвячено цій проблемі.

Метою статті є визначення сучасного стану нео - 
банкінгу в США та країнах Європи.

Необанкінг існує лише в тих країнах, які мають 
певний рівень розвитку банківського сектора, включ-
но із законодавчою базою, що регламентує діяльність 
необанків, які, крім значних переваг, створюють і 
ризики, серед яких найсуттєвішими є кібератаки на 
персональні данні споживачів та проблеми із серве-
рами, які зупиняють документообіг на невизначений 
термін. Незважаючи на існуючі ризики, частка ринку 
необанків у світі має тенденцію до зростання. Так, за 
період з 2018 по 2020 рр. кількість споживачів бан-
ківських послуг, які відкрили банківський рахунок у 
необанках, зросла із 17% до 23% (рис. 1).

Найвищий у світі показник кількості клієнтів, 
які мають банківські рахунки виключно в цифрово-
му форматі (29,8 млн клієнтів), зафіксовано в США 
(рис. 2). Прогнозується поступове зростання кількос-
ті таких клієнтів, по-перше, за рахунок існуючого по-
тенціалу чисельності населення, по-друге, за рахунок 
зростання кількості банків, які проводять операції 

виключно в цифровому форматі. Згідно з існуючими 
прогнозами, у 2025 р. кількість клієнтів необанків у 
США може становити більше 50,0 млн, тобто, майже 
20% населення країни [2]. 

У 2022 р. вартість транзакцій у необанкінгу в 
США має досягти 1,2 трлн дол. США (рис. 3), а у 2017 р.  
вона складала трохи більше 9,0 млрд дол. США [3]. 
Тобто процес розширення діяльності необанків про-
довжується, збільшується як кількість користувачів 
послуг необанків, так і кількість та вартість операцій. 
Також збільшується кількість власників рахунків ви-
ключно в цифровому вигляді, що суттєво вплине на 
діяльність традиційних банківських установ. 

Прогнозована вартість транзакції має річний 
темп зростання (CAGR 2022–2025) у 24,5%, тобто 
до 2025 р. може скласти 2,3 трлн дол. США. Разом із 
тим, темпи зростання транзакцій необанків мають 
тенденцію до зменшення: так, у 2018 р. темпи зрос-
тання складали більше 80,0%, у 2021 р. – трохи більше 
60,0%, і тенденція зменшення продовжується (рис. 4). 

17

23

0

5
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15

20

25

2018 р. 2020 р.

%

Рис. 1. Частка банківських клієнтів, які мають 
банківський рахунок у необанках, 2018 і 2020 рр., %

Джерело: сформовано за [1].
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Рис. 2. Кількість клієнтів необанків, їх відсоток у населенні США та прогноз до 2025 р.
Джерело: сформовано за [2].
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Рис. 3. Транзакції необанків у США та прогноз їх вартості до 2025 р., млн дол. США
Джерело: сформовано за [3].

Згідно з прогнозами, у 2025 р. цей показник складе 
близько 15% [2].

Вартість транзакції на одного користувача нео-
банкінгу у 2021 р. у середньому складала близько  
25 тис. дол. США на рік і має тенденцію до зростання 
(рис. 5). За існуючими прогнозами, до 2025 р. транзак-
ції в розрахунку на одного користувача складатимуть 
більше 30 тис. дол. США [3].

На початку 2022 р. у США було зареєстровано 
близько 60 необанків [4]. Серед найбільших банків 

США, які функціонують виключно в цифровому фор-
маті, за критерієм «кількість власників рахунків» ви-
діляються чотири (рис. 6).

 

Найбільшою компанією, що надає послуги в цій 
сфері, є Chime. Це унікальна компанія, в основі 
діяльності якої лежить принцип, згідно з яким 

основні банківські послуги мають бути безкоштовни-
ми. Клієнти Chime не мають щомісячної плати за об-
слуговування та вимог до мінімального балансу [5]. 
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Рис. 4. Річні темпи зростання вартості транзакцій необанків у США та їх прогноз до 2025 р., %
Джерело: сформовано за [3].
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Рис. 5. Середня вартість транзакції в сегменті необанкінгу США в розрахунку на одного користувача  
та прогноз її вартості до 2025 р., дол. США

Джерело: сформовано за [3].

У 2015 р. перші необанки почали з’являтися і в 
Європі. Фінансові компанії Великої Британії, 
Німеччини, Франції та Фінляндії були ліде-

рами нового руху фінтех-індустрії. Згодом ця тен-
денція поширилась і на інші країни Європи, де зараз 
налічується понад 70 необанків [6]. Досить швидко 
відбулася переорієнтація регуляторних органів на 
цей напрям. Так, було розширено Європейське ре-
гулювання (так звана друга платіжна директива, або 
PSD2). Також було спрощено отримання банківської 
ліцензії, що стимулювало інноваційну діяльність фі-
нансових стартапів [7]. 

За даними експертних джерел, кількість спожи-
вачів послуг необанкінгу в Європі у 2021 р. становила 

близько 7% від усього населення. Існуюча позитивна 
динаміка має зберігтись і в найближчі роки (рис. 7). 

Позитивна динаміка кількості споживачів по-
слуг необанків формується за рахунок низки переваг, 
серед яких не тільки онлайн-обслуговування. Нео-
банки мають такі переваги порівняно з традиційними 
банками: 
 пропонують більш привабливі процентні 

ставки за депозитами за рахунок економії на 
утриманні відділень і співробітників; 

 мають спрощений процес надання кредитів 
за рахунок використання сучасних технологій 
оцінки кредитного ризику клієнтів; 
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Рис. 6. Найбільші необанки США за критерієм «кількість власників рахунків» у 2022 р., млн осіб
Джерело: сформовано за [2].
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Рис. 7. Динаміка та прогноз кількості споживачів послуг необанків у країнах Європи, 2017–2025 рр., млн осіб
Джерело: сформовано за [8].

 пропонують нижчі тарифи, іноді зовсім від-
сутня платня за обслуговування карток і пе-
рекази коштів; 

 мають принципово нові рішення щодо зви-
чайних банківських послуг, надаючи послуги 
з автоматичного аналізу транзакцій рахунків і 
пропонують користувачам рахунків персона-
лізовані фінансові рішення [9]. 

Вартість транзакцій необанків в Європі має 
позитивну динаміку з 2017 р. (рис. 8) і позитивний 
прогноз до 2025 р. У 2017 р. вартість транзакцій нео-
банків складала 88,9 млрд дол. США, а у 2021 р. цей 
показник перевищив 1 трлн дол. США.

Середньорічні темпи зростання за досліджува-
ний період мали найвище значення у 2018 р. (112,7%), 

потім почалося зменшення цього показника (рис. 9). 
Згідно з існуючими прогнозами, у найближчі роки 
темпи зростання будуть зменшуватися. Так, очікуєть-
ся, що вартість транзакції щорічно буде демонструва-
ти темпи зростання на рівні 28,86%. Незважаючи на 
такі низькі темпи зростання, до 2025 р. прогнозуєть-
ся, що загальна сума вартості транзакцій складе май-
же 4,5 трлн дол. США [8]. 

 

В європейському сегменті необанкінгу середня 
вартість транзакцій у розрахунку на одного ко-
ристувача з 2017 р. поступово зростає, а про-

гноз до 2025 р. показує, що така тенденція має продо-
вжитись, очікувана вартість транзакцій у 2025 р. має 
сягнути рівня у 34,3 тис. дол. США (рис. 10) [8].
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Рис. 8. Вартість транзакцій необанків у країнах Європи та прогноз до 2025 р., млн дол. США
Джерело: сформовано за [8].
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Рис. 9. Річні темпи зростання вартості транзакцій у країнах Європи та прогноз їх вартості у 2025 р., %
Джерело: сформовано за [8].

Серед усіх країн Європи для розвитку необанкін-
гу найпривабливішою є Велика Британія, яка є 
безперечним лідером як за кількістю цифрових 

банків, так і за кількістю користувачів цього сегмента. 
Експерти, які досліджують діяльність необанків, виді-
ляють декілька причин такого успіху Великої Британії:

1) розвинена інфраструктура банківського сек-
тора взагалі та необанків зокрема;

2) значна державна підтримка цього сегмента 
банківської діяльності;

3) доступ необанків до значної бази інвесторів, які 
традиційно обирають фінансові установи Лон-
дона як провідного фінансового центру світу;

4) значна кількість персоналу, досвідченого у 
сфері фінансових технологій;

5) пільгове оподаткування цієї сфери.

Також значно впливає на розширення діяль-
ності необанків те, що у Великій Британії вони мають 
можливість отримувати спеціальну ліцензію на свою 
діяльність, а в інших країнах Європи більшість нео-
банків працюють на базі традиційних банків [9]. Кіль-
кість необанків Великої Британії налічує більше одні-
єї третини всіх цифрових банків європейських країн 
і становить більше 20 [10]. Лідерами серед необанків 
Великої Британії за критерієм «кількість активних 
акантів» є чотири банки: Monzo, Revolut, Starling і 
Monese (рис. 11).

Крім необанків Великої Британії, до найбільших 
необанків країн Європи, належить банк N26, що був 
відкритий у Німеччині та зараз проводить транзакції 
не тільки в ЄС, а і в США, налічуючи більше 7 міль-
йонів клієнтів [12]. Серед значних і перспективних 
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Рис. 10. Середня вартість транзакцій у сегменті необанкінгу на одного споживача в країнах Європи  
та прогноз її вартості до 2025 р., дол. США

Джерело: сформовано за [8].
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Рис. 11. Необанки – лідери Великої Британії за критерієм «кількість активних акаунтів», 2021 р., млн осіб
Джерело: сформовано за [2; 11].

необанків інших країн Європи можна відзначити такі: 
Bunq (Нідерланди), Lunar (Данія), Bnext (Іспанія), 
Holvi (Фінляндія) [13]. 

Основними тенденціями на ринку цифрового 
банкінгу Європи є такі:

1. Орієнтація на національні ринки. 
2. Активна діяльність традиційних банків по 

розширенню послуг цифрового банкінгу. 
3. Поступове перетворення необанків на повно-

цінні банківські установи.
4. Освоєння необанками нового простору в ме-

сенджерах, коли клієнти зможуть, не встанов-
люючи банківський додаток, а використовую-

чи служби обміну повідомленнями, проводи-
ти транзакції по рахунках і картках [10]. 

До цього часу існують істотні відмінності в ді-
яльності необанків у різних регіонах світу. Так, у Ве-
ликій Британії значна кількість цифрових банків на-
дає повний спектр послуг традиційних банків, тоді як 
у США таких необанків дуже мало. Насамперед така 
ситуація пояснюється тим, що необанкам Великої 
Британії значно простіше отримати банківську ліцен-
зію, ніж у США. Наприклад, Chime, провідний нео-
банк США, який налічує більше 13 млн користувачів, 
не має банківської ліцензії. Більшість частина амери-
канських необанків, з метою отримання доступу до 
ринку банківських послуг без ліцензії на свої послуги, 
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співпрацюють із традиційними банками, які пропо-
нують «внутрішні» банківські послуги за контрактом, 
отримуючи більшість своїх доходів від платежів. І на-
впаки, необанки в Європі, де значно простіше отри-
мати банківську ліцензію, як джерело доходу розгля-
дають кредитування, а плата за обслуговування лише 
доповнює доходи від платежів, які менш прибуткові, 
ніж у США [14]. 

Розвиток необанкінгу в Україні відповідає існу-
ючим світовим тенденціям. Національний банк Укра-
їни у 2020 р. затвердив Стратегію розвитку фінтеху 
в Україні до 2025 р., яка деталізує напрями розвитку 
фінансових інновацій в нашій країні [15; 16]. 

ВИСНОВКИ
Сучасний стан необанкінгу в США та країнах 

Європи характеризується поступовим зростанням 
кількості клієнтів, які мають банківські рахунки ви-
ключно в цифровому форматі. Основними тенден-
ціями на ринку цифрового банкінгу Європи є такі: 
орієнтація на національні ринки; активна діяльність 
традиційних банків по розширенню послуг цифро-
вого банкінгу; поступове перетворення необанків на 
повноцінні банківські установи.                   
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