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FINTECH У СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ

За останнє десятиліття глобальний фінансовий сектор зазнав 
суттєвих кардинальних змін. Він трансформувався з моделі тради-
ційного корпоративного бізнесу банків до цілих екосистем банків-
ського та небанківського ринків. Ці зміни продиктовані новими ви-
кликами, які стимулюють активне зростання діджитал-операцій  
і формують попит на цифрові продукти і сервіси у фінансовій сфері, 
серед яких FinTech. При цьому, на думку O. Acar та Y. Çıtak [1], 
світова фінансова криза 2008 р. стала важливою віхою, що поклала 
початок епохи FinTech 3.0. 

Сьогодні у фінансовому секторі України також активізуються 
процеси цифрових трансформацій, що обумовлює пошук нетради-
ційних форм інноваційного розвитку та необхідність упровадження 
сучасних інформаційних систем і цифрових технологій. Це відпові-
дає Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, 
у якій зазначено про сприяння розвитку ринків небанківських фі-
нансових послуг, FinTech, SupTech&RegTech, цифрових технологій 
і платформ регуляторів. 

З огляду на це виникає необхідність подальшого розвитку  
теоретико-методологічних положень і розроблення науково-мето-
дичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
діяльності фінансових установ і активізації розвитку фінансового 
сектору з урахуванням глобальних трансформаційних перетворень. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що зарубіжні та вітчиз-
няні вчені значну увагу приділяють: 

дослідженню трансформаційних процесів у фінансовому сек-
торі національної економіки (О. Барановський [2]; С. Задворних 
[3]); 

визначенню суті й особливостей фінансіалізації глобальної та 
національних економік (J. Assa, Th. Beck, A. Demirguc-Kunt, 
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R. Levine, G. Epstein, J. Foster, G. Krippner, R. Dore, D. Kotz, 
П. Єщенко, Н. Самко, С. Радзієвська, Н. Шпанковська, Л. Городян-
ська, С. Єлецьких, Т. Свинаренко, К. Петрищева, А. Таранич, І. Фо-
міченко, С. Баркова [4-16]); 

узагальненню передового зарубіжного досвіду застосування 
новітніх фінансових технологій в умовах цифровізації економіки; 
оцінюванню сучасного стану глобального ринку FinTech та вияв-
ленню трендів FinTech в Україні і чинників, що відіграють стриму-
вальну роль у проникненні FinTech-послуг, способів їх усунення 
для забезпечення позитивної динаміки в цьому сегменті (Г. Почен-
чук, А. Мазаракі, С. Волосович, Н. Астахова, Т. Гаврилко, Р. Анто-
нова, П. Нікіфоров, І. Бабух, С. Кінащук, О. Стойко [17-22] та ін.). 

Разом з тим багатоаспектність і дискусійність окремих питань 
з даної тематики обумовлюють необхідність подальших наукових 
розробок. Особливо вирішення даної проблеми актуалізується в су-
часних умовах цифрової трансформації фінансового ринку.  

Мета статті полягає в дослідженні особливостей і тенден-
цій розвитку FinTech як сучасного виклику трансформацій глобаль-
ної фінансової системи. 

FinTech є універсальним терміном для позначення будь-якої 
технології, яка використовується для розширення, оптимізації,  
оцифрування традиційних фінансових послуг [23].  

FinTech – це програмне забезпечення, алгоритми та програми 
для комп'ютерних і мобільних інструментів. У деяких випадках 
воно також включає обладнання (наприклад, торговельні платфор-
ми віртуальної реальності). Платформи FinTech дозволяють вико-
нувати рутинні завдання, такі як переказ коштів між рахунками, оп-
лата рахунків або звернення за фінансовою допомогою. Вони також 
охоплюють технічно складні інструменти, такі як однорангове кре-
дитування або криптобіржі [23]. 

Офіційно Всесвітній економічний форум [24] визначає 
FinTech як компанії, які надають фінансові послуги за допомогою 
технологій. На сьогоднішній день FinTech відзначено технологіч-
ними компаніями, які усувають посередників між офіційними фі-
нансовими установами та надають кінцевим користувачам прямі 
продукти і послуги, часто через онлайн і мобільні канали. 

FinTech використовується для опису нових технологій, спря-
мованих на поліпшення та автоматизацію надання і використання 
фінансових послуг [25]. За своєю суттю FinTech призначений для 
допомоги компаніям, власникам бізнесу та споживачам краще 
управляти своїми фінансовими операціями, процесами і життям за 
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рахунок використання спеціалізованого програмного забезпечення 
і алгоритмів, які застосовуються на комп'ютерах і, все частіше, на 
смартфонах [25]. 

Щоб допомогти ІТ-директорам визначити реальну цінність 
фінансових технологій для своїх компаній, Gartner [26] надає таке 
формулювання: FinTech – це стартап-постачальники технологій, які 
надають нові цифрові технології, інноваційні підходи до надання 
фінансових послуг або здатні кардинально змінити спосіб ство-
рення і поширення банківських продуктів і послуг, отримання до-
ходу. Цей термін може також стосуватися технологій, запропонова-
них цими постачальниками. 

Існує декілька категорій FinTech [27]: 
FinTech BtoC (бізнес-споживач) ‒ націлений на широку пуб-

ліку, наприклад, на 100% цифрових «необанків», які пропонують 
недорогий рахунок та платіжну карту (Compte Nickel, Morning); он-
лайн-джекпот, такий як Leetchi або LePotCommun; платіжні до- 
датки, такі як Lydia, або додатки для управління особистими фінан-
сами (Bankin, Linxo), а також інструменти управління капіталом (ін-
формаційні панелі, такі як Grisbee) або автоматизовані інструменти 
інвестування (роботи-консультанти, такі як Marie Quantier); 

FinTech BtoB (бізнес-бізнес) ‒ пропонує фінансові послуги 
компаніям, наприклад, онлайн-переказ валюти (Kantox) або факто-
ринг (Finexkap); 

FinTech BtoBtoC (бізнес-бізнес-споживач) ‒ платформи спіль-
ного фінансування, що об'єднують керівників проєктів, трейдерів, 
інвесторів, приватних осіб: краудфандинг у вигляді пожертвувань 
із винагородою або без неї (KissKissBankBank, Ulule), краудлендинг 
(позики для малого і середнього бізнесу, наприклад Lendix або 
Lendosphere); 

Insurtech у страхуванні ‒ від компаратора, такого як Fluo, до 
спільного страхування, такого як Inspeer або Other; 

Regtechs ‒ компанії, що пропонують технологічні рішення 
для дотримання нормативних вимог і вимог відповідності, в основ-
ному банківських гравців (особливо з точки зору знань клієнтів), та-
ких як Fortia або Neuroprofiler. 

Z. Townsend [28] пропонує десять моделей FinTech: 
новий підхід до старих категорій кредитування за рахунок ци-

фрового прийняття рішень; 
мобільне кредитування як приклад андерайтингових іннова-

цій; 
демографічно орієнтовані товари; 
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необанки, орієнтовані на цифрові технології; 
різні структури оплати, побудовані на цифровій інфраструк-

турі; 
платформи й екосистеми API; 
банк як послуга; 
SaaS (software-as-a-service) для скорочення витрат банку; 
блокчейн для зменшення витрат на інфраструктуру; 
технологічні компанії у сфері фінансових послуг. 
Слід відзначити, що глобальний FinTech-ринок пройшов ево-

люцію від початкового етапу, на якому основними гравцями висту-
пали стартапи, до сучасного, для якого характерною є присутність 
професійних компаній, здатних запропонувати споживачам розгор-
нутий набір продуктів. Про підвищення залученості споживачів до 
користування новими фінансовими технологіями свідчить зрос-
тання рівня проникнення фінансових послуг – у 2015 р. середній рі-
вень проникнення становив 16% (у рамках дослідження викорис-
тано фінтехринки 27 країн світу), у 2017 р. – 33, у 2019 р. – 64%. 

При цьому рівень проникнення фінтеху для Китаю та Індії 
становить 87%, ПАР – 82%; понад 70% – Колумбії, Перу, Нідер- 
ландів, Мексики, Ірландії, Великобританії. Найнижчий рівень про-
никнення виявлений у США (46%), Бельгії та Люксембурзі (42%), 
Франції (35%) та Японії (34%) [29]. 

За 2015-2019 рр. у багатьох країнах світу інтенсивно підвищу-
вався рівень проникнення фінтеху: в Австралії відбулося зростання 
на 45%, у Канаді – на 42, у Гонконгу – на 38, у Сінгапурі та Велико-
британії – на 52 та 57 відповідно, у США – на 29%. Аналіз глобаль-
них інвестицій, здійснених протягом 2013-2018 рр. у FinTech-тех-
нології, свідчить про певну нерівномірність: у 2013 р. їх обсяг ста-
новив 18,9 млрд дол. США, у 2014-2015 рр. спостерігалося суттєве 
зростання – 45,4 і 67,1 млрд дол. відповідно; у наступних два роки 
відбувся певний спад – 63,4 млрд дол. у 2016 р. і 50,8 млрд дол. у 
2017 р. У 2018 р. глобальне інвестування зросло на 120% порівняно 
з 2017 р. і досягло 111,8 млрд дол. [30]. 

За оцінкою компанії PwC [31], у структурі глобальних інвес-
тицій частка кредитування становить 31%, платежі – 17, банківські 
технології – 10, управління фінансами та рахунками – 9, споживче 
кредитування і мобільні платежі – по 8, перекази – 3, роботи-кон- 
сультанти – 2, краудфандинг – 1%. Прогнозується, що ринок євро-
пейських цифрових платежів у 2020 р. досягне рекордного обсягу – 
802 млрд дол. США. Щотижня кількість користувачів фінтех- 
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послуг у Європі збільшується приблизно на 70%. Це, у першу чергу, 
пов’язано з пандемією COVID-19 [32]. 

Загальна сума інвестицій у FinTech-індустрію (ураховано VC, 
PE та M&A) у другій половині 2020 р. становить 25,6 млрд дол. 
США. При цьому обсяг глобальних венчурних інвестицій у сектор 
фінансових технологій складає 20 млрд дол. США, з яких 9,3 млрд 
дол. припадає на Північну та Південну Америку, 6,7 – Азію та 4 ‒ 
на регіон EMEA (Європа, Близький Схід та Африка). Про це свід-
чать дані звіту про світові інвестиційні тенденції в індустрії фін-
теху Pulse of Fintech H1’20 [33].  

Слід відзначити, що індонезійська компанія Gojek залучила 
3 млрд дол. США. Такий обсяг капіталу підприємству вдалося отри-
мати в рамках найбільшої квартальної венчурної угоди. Це стала ще 
й найбільша угода у сфері фінтех загалом. На другому місці за об-
сягом отриманих фінансів у рамках венчурної угоди – конкурент 
Gojek компанія Grab (886 млн дол. США). Третє місце посіла ком-
панія Stripe, що працює у сфері фінтеху та розробляє рішення для 
обробки і приймання електронних платежів. Розмір угоди стано-
вить 850 млн дол. США. 

Інвестиції у фінтех-індустрію 2020 р. відстають від загальної 
суми вкладень 2019 р. (150,4 млрд дол. США). Так, станом на сере-
дину 2020 р. загальний обсяг інвестицій у сектор фінансових техно-
логій становив 25,6 млрд дол. США. Найбільша частка інвестицій 
припадає на країни Північної та Південної Америки – 12,9 млрд 
дол. США. У першому півріччі 2020 р. обсяг фінтех-інвестицій в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні становив 8,1 млрд дол. США. 
Упродовж цього періоду регіон EMEA залучив кошти на суму 
4,6 млрд дол. США. 

У звіті Ernst and Young Global FinTech Adoption Index [34] від-
значається, що рівень прийняття фінансових технологій становить 
понад дві третини (64%) у світі порівняно з 16% у 2015 р.; 75% спо-
живачів використовували рішення для грошових переказів і плате-
жів. Рівень використання FinTech-додатків значно підвищився за 
останні два роки по всій Європі. Упровадження фінтех-технологій 
серед активних у цифровому світі споживачів досягло 73% у Ніде-
рландах, 71% в Ірландії та Великобританії, 64% у Німеччині, Шве-
ції та Швейцарії. 

Хоча FinTech-компанії пропонують іншу пропозицію цін- 
ності для клієнтів, ніж традиційні банки, вони, як і раніше, підпо-
рядковуються тій же економіці, що і банківський сектор загалом. На 
думку фахівців McKinsey [35], очікується, що пандемія COVID-19 
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надасть значний негативний вплив на загальну прибутковість га-
лузі. У міру зниження доходів домогосподарств і скорочення витрат 
обсяги і вартість європейських транзакцій можуть знизитися на 10% 
для внутрішніх і на 25% для транскордонних транзакцій. Обсяги по-
зик також перебувають під тиском, оскільки економіка в цілому 
сповільнюється. У результаті виручка від роздрібного банківського 
обслуговування в Західній Європі після врахування ризику може 
впасти на 35-40%, оскільки витрати на ризик зростуть (у 4-6 разів), 
а чиста процентна маржа знизиться через стабільно низькі процен-
тні ставки. 

FinTech-компанії не будуть застраховані від негативного 
впливу COVID-19 на банківську справу, у тому числі на розвиток 
цифрових банків. Навіть до кризи COVID-19 їх завдання щодо до-
сягнення прибуткового масштабу були нетривіальними. Згідно з 
опитуванням McKinsey [36] клієнти цифрових банків у середньому 
мають 1,5 продукту порівняно з 5 продуктами традиційних банків. 
Крім того, велика частина доходів цифрових банків припадає на ко-
місійні від транзакцій. І лише деяким із них вдалося досягти від клі-
єнтів реєстрації для отримання плати за підписку/обліковий запис. 
З іншого боку, діючі банки отримують дохід із багатьох джерел, 
крім комісій за транзакції, включаючи комплексні рахунки, комер-
ційні та споживчі кредитні продукти, іпотечні кредити та інвестиції. 

У результаті багатоцифрові банки використовують бізнес-мо-
дель зі споживанням готівкових коштів, яка потребує постійного фі-
нансування з боку інвесторів. До пандемії COVID-19 їх збитки на 
одного покупця становили від 10 до 60 євро. З іншого боку, провідні 
банки з високими показниками заробили від 150 до 350 євро на од-
ного клієнта. Тепер очікується, що збиток FinTech-компаній на  
одного клієнта збільшиться до 20-75 євро, а прибуток на одного клі-
єнта у провідних великих банках впаде до 50-200 євро [35]. Фінан-
сові технології, орієнтовані на залучення клієнтів (на відміну від 
стимулювання позитивної юніт-економіки), мають особливі про-
блеми. В умовах обмеженого фінансування багатоцифрові банки не 
можуть підтримувати бізнес-модель зі споживанням готівкових  
коштів у середньостроковій перспективі. Замість цього буде по- 
трібна чітка орієнтація на розширення своїх механізмів отримання 
доходів у поєднанні зі зміною стратегії залучення клієнтів на ко-
ристь більш економічно життєздатних сегментів. 

За даними дослідження швейцарського банку і міжнародного 
фінансового конгломерату UBS [37], FinTech-індустрія перебуває 
на перехідному етапі, коли загальний обсяг її доходів може зрости 
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до 500 млрд дол. США до 2030 р. У 2018 р. цей показник становив 
150 млрд дол. США. Вирішальне значення для такого зростання  
фінтеху має саме попит на компанії галузі з боку міленіалів, на яких 
припадає 27% населення світу. Окрім того, до 2030 р. обсяг при- 
ватних статків має становити 24 трлн дол. – приблизно у 1,5 раза 
більше від національного обсягу виробництва США у 2015 р. Із- 
поміж технологій, які будуть на піку популярності, UBS виокрем-
лює саме блокчейн. За підрахунками аналітиків банку, саме ця тех-
нологія поповнить глобальну економіку 300-400 млрд дол. до 
2027 р. Блокчейн використовуватимуть різні галузі, серед яких буде 
фінансова сфера. 

Ще однією важливою сферою зростання фінтеху стануть еле-
ктронні платежі. У UBS зазначають, що компанії Азіатсько-Тихо- 
океанського регіону і далі лідируватимуть у даному сегменті. Зо- 
крема, до 2022 р. у цьому регіоні фінтех-галузь зросте на 66% по- 
рівняно з 33% у Північній Америці та 24% у EMEA. 

Висновки. Встановлено, що наслідком розвитку FinTech бу-
дуть передусім еволюційні зміни глобального фінансового сектору. 
Традиційні фінансові інститути адаптуватимуться до нових умов  
і викликів, а учасники ринку приєднуватимуться до глобальної фі-
нансової екосистеми [38-43]. FinTech здатен вирішувати поточні 
проблеми ринку фінансових послуг, у результаті чого має транс- 
формуватися нормативно-правове регулювання розвитку ринку фі-
нансових послуг, щоб не допустити неконтрольованих ситуацій у 
фінансовій системі внаслідок посилення впливу фінансових та опе-
раційних ризиків. 

Для розвитку FinTech необхідне балансування між дотриман-
ням безпеки, децентралізації та забезпеченням конфіденційності, 
масштабності. Нині у фінансовому секторі відбувається часткове 
витіснення традиційних посередників новими учасниками, автома-
тизованими процесами та інформаційними мережами. Зростання 
конкуренції потребує від традиційних фінансових установ застосо-
вувати нові цифрові технології, поліпшувати фінансові продукти, 
змінювати бізнес-моделі та зменшувати операційні витрати. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розгляді пи-
тань фінансіалізації економіки України в умовах FinTech трансфор-
мації фінансового ринку. 
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