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Стаття присвячена проблемам глобалі-
зації, сформованих інтеграцією публічних 
механізмів розвитку FinTech індустрії в 
Україні. За останні кілька років фінансова 
індустрія істотно підпала під вплив нау-
ково-технічного прогресу і в результаті 
сильно змінила свій вигляд. Насамперед інно-
вації впроваджуються в банківській сфері, де 
практично всі операції базуються на сучас-
них технологіях. У статті розглянуто різні 
канали комунікації і продажів з метою форму-
вання єдиного комунікаційного середовища. 
Нові технології дають змогу максимально 
персоналізувати фінансові, страхові та 
інвестиційні продукти та обслуговування, 
тим самим підвищуючи лояльність клієнтів. 
Раніше індивідуальний підхід був прерогати-
вою тільки заможних клієнтів. Нині персо-
налізація стає найважливішим механізмом 
у відносинах між фінансовою організацією 
і її клієнтами. За допомогою аналізу осо-
бливостей поведінки споживачів учасники 
фінансового сектору можуть розробляти 
спеціальні, максимально персоналізовані 
пропозиції. При цьому основними джерелами 
даних є транзакційні клієнтські профілі, 
соцмережі, маркетингова інформація. В 
результаті чого в статті проаналізовано 
основні напрями персоніфікації у фінансо-
вому секторі. В епоху тотальної цифровіза-
ції стає актуальною проблема кібербезпеки, 
захисту персональних даних, ідентифікації 
та аутентифікації особистості в інфор-
маційному просторі під час здійснення 
фінансових транзакцій. На основі проведе-
ного дослідження в статті виокремлено 
найбільш затребувані законодавчі зміни 
щодо розвитку FinTech в Україні та напрями 
реформування публічних механізмів роз-
витку FinTechs продуктів. Одностайність 
у затребуваних змінах традиційних пред-
ставників банківського сектору та FinTechs 
очевидна, однак не узгоджена. З одного 
боку, історично майже жоден український 
банк не був створений як банківський бізнес. 
Несміливі державні банки виступали в ролі 
вкладників, ощадних центрів та механізмів 
політичного фінансування. Деякі банки були 
приватними операціями фінансово-промис-
лових груп та класичними «машинами» від-
мивання грошей. Жоден з цих банків ніколи 
не мав корпоративних та споживчих клієн-
тів в основі своєї бізнес-стратегії.
Коли зарубіжні банківські групи утвердилися 
на ринку, загальний підхід дещо змінився, а 
конкуренція за «гроші людей» посилилася. 
У поєднанні з очищенням неефективних та 
«кишенькових» банків зараз відбувається 
переорієнтація на клієнтів. Однак тради-
ційні експлуатаційні моделі, як відомо, важко 
змінити, і, як наслідок, старі все ще насто-
рожено ставляться до нових. 
Українська комерційна банківська галузь 
традиційно, хоч і за кількома винятками, 
насторожено ставилася до нововведень, 
аутсорсингових функцій, як орієнтована на 
клієнтів, а не на власні потреби та досяг-
нення своїх цілей. Недосконала законодавча 
база, що має спадщину Радянського Союзу, 

та відсутність компетенцій лідерів та 
службовців комерційної банківської епохи 
також відіграли свою роль. Український бан-
ківський сектор не був готовий до зустрічі 
та розуміння нових гравців FinTech. Ста-
тус-кво зараз дещо змінюється.
З іншого боку, українські FinTechs є надзви-
чайно прогресивними. З огляду на чисель-
ність населення країни, можна було б очіку-
вати значно більшої кількості проєктів, що 
діють на ринку, та більшої уваги до спожи-
вчої аудиторії.
Ключові слова: FinTech, публічний механізм, 
розвиток FinTech індустрії, цифровізація, 
персоналізація. 

The article is devoted to the problems of glo-
balization created by the integration of public 
mechanisms of development of FinTech indus-
try in Ukraine. Over the past few years, the 
financial industry has come under the way of 
scientific and technological progress, and as a 
result has changed its appearance. First of all, 
innovations are introduced in the banking sec-
tor, where virtually all operations are based on 
modern technologies. The article deals with 
different communication and sales channels in 
order to create a single communication environ-
ment. New technologies help maximize person-
alization of financial, insurance and investment 
products and services, thus enhancing customer 
loyalty. Previously, an individual approach was 
the prerogative of only affluent clients. Today, 
personalization is becoming the most import-
ant mechanism in the relationship between a 
financial institution and its clients. By analysing 
consumer behaviour, financial sector partici-
pants can develop special, personalized offers. 
The main data sources are transactional client 
profiles, social networks, marketing informa-
tion. As a result, the article analyses the main 
areas of personalization in the financial sector. 
In the era of total digitalization, the problem of 
cybersecurity, protection of personal data, iden-
tification and authentication of a person in the 
information space during financial transactions 
is becoming urgent. Based on the research, the 
article highlights the most requested legislative 
changes regarding the development of FinTechs 
in Ukraine and the directions of reforming public 
mechanisms for the development of FinTechs’ 
products. The unanimity in the demand for 
changes in the traditional banking sector and 
FinTechs is obvious but inconsistent. On the 
one hand, historically, almost no Ukrainian bank 
was created as a banking business. Reluctant 
state-owned banks acted as depositors, savings 
centres and political funding mechanisms. Some 
banks were private operations of financial-in-
dustrial groups and classic money-laundering 
machines. None of these banks has ever had 
corporate and consumer clients at the heart of 
their business strategy.
When foreign banking groups established them-
selves in the market, the general approach 
changed somewhat, and competition for “peo-
ple’s money” intensified. Coupled with the puri-
fication of inefficient and pocket-sized banks, 
customers are now being reoriented. However, 
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Постановка проблеми. Фінансова 
система переживає глибоку трансформацію, 
враховуючи впровадження нових техноло-
гій, що відбувається швидко і в глобальному 
масштабі. Міжнародне фінансове співтовари-
ство визнає, що особливості сучасних фінан-
сових інновацій, що підтримуються цими тех-
нологіями, або “FinTech”, можуть призвести 
до нових можливостей, у тому числі до нових 
можливостей фінансового включення, але 
воно також має потенціал для створення нових 
ризиків або посилення наявних. У цьому кон-
тексті публічні механізми є ключовим еле-
ментом для досягнення правильного балансу 
між підвищенням ефективності, задоволен-
ням потреб клієнтів та правильним підходом 
до управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику трансформаційних зру-
шень у світовій та вітчизняній практиці фінан-
сової системи порушували у своїх наукових 
дослідженнях українські науковці, зокрема: 
О.П. Степаненко [10], М.С. Яценко [11], 
А.О. Бондаренко [11], Т.В. Писаренко [7], 
В.О. Корнівська [5], В.В. Коваленко [4] та інші.

Незважаючи на потенційні можливості, біль-
шість регіональних органів влади та учасників 
галузі вважають, що прийняття технологічних 
інновацій може посилити наявні ризики і навіть 
створити нові. Захист споживачів, конфіденці-
йність даних, боротьба з відмиванням грошей, 
питання фінансування тероризму та проблеми 
кібербезпеки посідають перше місце у про-
блемах.

Натепер сектор фінансових технологій 
занадто малий, щоб мати будь-який зна-
чний вплив на системний ризик, але про-
блеми фінансової стабільності можуть швидко 
вийти на передову, якщо інновації призведуть 
до перебоїв у фінансовій системі. 

Навпаки, фінтех може потенційно посилити 
стабільність фінансової системи, якщо більша 
різноманітність суб’єктів передбачає слабшу 
кореляцію між ризиками, яким піддаються 
фінансові установи. Отже, остаточний резуль-
тат з точки зору фінансової стабільності зали-
шається невизначеним і має бути темою 
постійного моніторингу.

Мета статті – на основі узагальнення 
сучасних підходів до тенденції глобалізації та 
аналізу даних емпіричних досліджень розгля-
нути основні тенденції, причини та ефекти, 
сформовані інтеграцією публічних механізмів 
розвитку FinTech індустрії в Україні.

Виклад основного матеріалу. Останніх 
кілька років фінансова індустрія істотно під-
пала під вплив науково-технічного прогресу 
і в результаті сильно змінила свій вигляд. 
Насамперед інновації впроваджуються в бан-
ківській сфері, де практично всі операції базу-
ються на сучасних технологіях.

Відбувається розвиток дистанційних кана-
лів продажів і комунікацій. На тлі активної циф-
ровізації всіх бізнес-процесів стає можливим 
ефективне обслуговування клієнтів, крім тра-
диційних офісів продажів, через:

– контакт-центри;
– офіційні сайти і маркетплейси, мобільні 

додатки, акаунти в соцмережах;
– термінали, інфокіоски, банкомати;
– пересувні офіси;
– віртуальні офіси та ін.
Розвитку цифрових каналів сприяла 

зміна споживчих поколінь. Згідно з даними 
Dimension Data, нове покоління технічно підко-
ваних клієнтів (міленіали, 1982–2004 р.н.) вва-
жають за краще спілкуватися в соцмережах 
або веб-чатах і готові активно користуватися 
цифровими рішеннями. На рис. 1 відображені 
комунікаційні переваги представників різних 
поколінь споживачів.

Результати дослідження інших компаній 
також свідчать про те, що наступне споживче 
покоління (2005 рр. – теперішній час) буде 
практично повністю орієнтоване на цифрові і 
мобільні технології [2].

При цьому на тлі інтеграції традиційних 
і цифрових каналів посилюється тенденція 
омніканальності. Тепер комунікація клієнта 
з фінансовою організацією розглядається 
не ізольовано в розрізі кожного окремо взя-
того каналу, а інтегровано з точки зору задово-
лення потреби, що спонукала клієнта зверну-
тися в компанію.

Зараз найкращим рішенням для підви-
щення задоволеності споживачів обслугову-

traditional operating models are notoriously diffi-
cult to change and, as a consequence, the old 
ones are still wary of new ones. The Ukrainian 
commercial banking industry has traditionally, 
albeit with few exceptions, been wary of inno-
vations, outsourcing functions as customer-ori-
ented, rather than its own needs and achieve-
ment of its goals. The imperfect legal framework, 
which has the legacy of the Soviet Union and the 
lack of competence of leaders and employees of 
the commercial banking era, also played a role. 

The Ukrainian banking sector was not ready to 
meet and understand new FinTech players. The 
status quo is changing a bit now.
On the other hand, Ukrainian FinTechs are 
extremely progressive. Given the size of the 
country and the population, one would expect 
a much larger number of projects on the market 
and more attention to the consumer audience.
Key words: FinTech, public mechanism, devel-
opment of FinTech industry, digitization, person-
alization.
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ванням у рамках такого контакту буде надання 
можливості перемикання між різними кана-
лами з мінімальними зусиллями, ніж спроба 
надати можливості отримання всіх потенційно 
можливих сервісів по всіх каналах. У табл. 1 

запропоновані приклади міжканальної інте-
грації у фінансовій сфері.

Окремо варто згадати про тенденції від-
криття смарт-відділень і зон самообслуго-
вування (включаючи використання робото-

Таблиця 1
Інтеграція різних каналів комунікації і продажів з метою формування  

єдиного комунікаційного середовища*

Ключовий канал Сервіс комунікації/продажу

Вебсайт

опція здійснення дзвінка в контакт-центр;
опція замовлення дзвінка певного фахівця;
відеоконференц-зв’язок;
чат-месенджер (спілкування з фахівцем), чат-бот (віртуальний помічник);
інтеграція з соцмережами та ін.

Особистий кабінет /  
інтернет-банк

опція здійснення дзвінка в контакт-центр;
чат-месенджер (спілкування з фахівцем), чат-бот (віртуальний помічник)

Спеціальний  
мобільний додаток /  

Мобільний банк

опція здійснення дзвінка в контакт-центр;
чат-месенджер (пряме спілкування з фахівцем, виконання низки опера-
цій, перехід в інші канали), чат-бот (віртуальний помічник);
геолокаційні сервіси та ін.

Соціальні мережі віртуальні відділення з відеоконференц-зв’язком (відділення в соцме-
режі)

Термінали, банкомати, 
інфокіоск, інтерактивні 

екрани та ін.

відеоконференц-зв’язок для зв’язку з фахівцями;
повноцінний доступ до онлайн-послуг. Користувач може почати прово-
дити операції на комп’ютері або мобільному телефоні і завершити їх 
за допомогою, наприклад, терміналу і навпаки

Відділення (включаючи 
smart- відділення  
з максимальним  

самообслуговуванням 
і «відділення майбут-

нього»)

онлайн-банкінг (за допомогою надання планшетів);
мультифункціональні банкомати і термінали;
опція здійснення дзвінка в контакт-центр для вирішення складних 
завдань за участю профільного фахівця (відеоконференц-зв’язок);
роботизовані помічники з можливістю навчання;
інтерактивні екрани з можливістю здійснення платіжних і інших фінансо-
вих операцій

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Телефон 

Мобільні додатки 

Е-mail, SMS

Чати, месенджери

Соцмережі

Телефон Мобільні додатки Е-mail, SMS Чати, месенджери Соцмережі
X 62 2 27 8 3
Y 29 11 53 53 12
Z 11 20 10 80 25

Рис. 1. Канали для звернення в компанію залежно від віку споживачів, %
* Сформовано автором на основі [1; 6; 4]
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техніки) в класичних відділеннях фінансових 
організацій з метою привчання населення 
користуватися дистанційними каналами, 
а також скорочення витрат на утримання 
класичних відділень. Ця тенденція найбільш 
характерна для банкінгу. Відкриття концеп-
туальних відділень і «відділень майбутнього». 
При цьому в усьому світі спостерігається 
тенденція до закриття фізичних відділень.  
Однак повної відмови від відділень поки не від-
бувається. Крім того, в майбутньому можливе 
формування ніш ретро-банків або ретро-стра-
ховиків, сфокусованих на традиційному обслу-
говуванні.

На цьому тлі активно розвиваються циф-
рові продукти – банківські, інвестиційні, стра-
хові, гібридні, що оформляються і керуються 
переважно через дистанційні канали. Доступ 
до таких рішень може бути здійснено, як пра-
вило, через вебсайти або мобільні додатки. 
Тут варто відзначити розвиток шерінгового 
(нова культура й економічна бізнес-модель, 

коли за допомогою технологій і онлайн-плат-
форм люди можуть обмінюватися активами, 
які вони не використовують. Що стосується 
фінансового сектору, то це переважно сервіси 
поділу платежів, сервіси зі створення wish-ли-
стів і з можливістю масової розсилки поба-
жань із зазначенням вартості) напряму, тобто 
можливості залучити інших інтернет-корис-
тувачів до здійснення транзакцій (переважно 
через соцмережі).

Нові технології дають змогу максимально 
персоналізувати фінансові, страхові та 
інвестиційні продукти та обслуговування, 
тим самим підвищуючи лояльність клієнтів. 
Раніше індивідуальний підхід був прерогати-
вою тільки заможних клієнтів. Сьогодні пер-
соналізація стає найважливішим механізмом 
у відносинах між фінансовою організацією та 
її клієнтами. Так, згідно з даними глобального 
дослідження консалтингової компанії Boston 
Consulting Group (BCG), у разі вибору нового 
банку 54% клієнтів враховують рівень персо-

Таблиця 2 
Напрями персоніфікації у фінансовому секторі

Вектор Характеристика Приклад застосування

Персоналізація  
продуктів

Розробка максимально персона-
лізованих пропозицій на основі 
глибокого аналізу клієнтських 
даних (фінансового стану, спожи-
вчої поведінки тощо)

Пропозиція пільгових автокредитів сумлінним 
автовласникам, кобрендингових кредитних 
карт з пільговими умовами залежно від поба-
жань клієнта тощо

Персоналізація 
контенту сайту

Використання можливостей 
штучного інтелекту для адаптації 
«під клієнта» змісту офіційних 
сайтів, створення динамічного 
контенту

Якщо клієнт почав дистанційно оформляти 
фінансовий продукт, але не завершив опера-
цію, система це помітить і відправить відпо-
відне нагадування або допоможе призначити 
особисту зустріч з менеджером у відділенні

Цільові повідом-
лення і таргето-

вана реклама

Відправка клієнтам мобільних 
повідомлень з максимально 
релевантною для них інформа-
цією

У банку є інформація, що клієнт – шану-
вальник комп’ютерних ігор, але практично 
не подорожує. У цьому разі клієнтові буде 
відправлено повідомлення про нову кредитну 
картку для геймерів або знижки на ігри, а не 
інформація про новий сервіс накопичення 
миль. Точкова сегментація аудиторії дає 
змогу зробити рекламу максимально ефек-
тивною

Стратегія  
залучення

На зміну повідомленням з пря-
мою пропозицією продукту/
послуги приходить стратегія 
залучення клієнта в роботу з 
фінансовою організацією

Отримання зворотного зв’язку, включаючи 
побажання клієнта до нового продукту

Персоналізація  
каналів

Створення інтегрованого мульти-
канального середовища взаємо-
дії з клієнтом.
Можливість індивідуальної 
настройки каналів з урахуванням 
потреб споживача

У кожного нового оператора, який підклю-
чається до спілкування з клієнтом, має бути 
вся інформація про питання і переваги спо-
живача

Лайфстайл 
банкінг

Створення для масового клієнта 
так званого «путівника» по його 
фінансовому життю 

Цифрова екосистема, яка має повністю 
задовольнити всі запити клієнта фінансової 
організації: від іпотеки та оформлення стра-
хових полісів до подорожей і бронювання 
столиків у ресторані
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налізації обслуговування. 68% респондентів 
відзначили, що розширили взаємини зі своїм 
банком після введення персоналізованого 
сервісу, а 41% опитаних заявили, що змінили 
банк через недостатню персоналізацію [2; 9]. 

Крім того, спостерігається поява абсо-
лютно нових продуктів і послуг, орієнтованих 
на нові умови життя і нове покоління спожива-
чів, які виросли в постіндустріальному суспіль-
стві. Наприклад, це нові формати платежів 
(безконтактні, біометричні тощо), Страхові 
поліси (страхування майна або автомобіля з 
телематикою (системи зв’язку, яка використо-
вує технічні можливості телебачення, інфор-
матики, космічного зв’язку, обчислювальної 
техніки)), геймифіковані інвестиційні рішення 
та ін. Окремо варто зупинитися на потужному 
тренді O2O (online to offline). Багато великих 
онлайн-гравців намагаються зайняти свою 
нішу і в реальному світі. Так, стає можливою 
оплата в фізичних магазинах за допомогою 
електронних гаманців, оплата рахунків, крип-
товалюта в кафе і т. д.

За допомогою аналізу особливостей пове-
дінки споживачів учасники фінансового сектору  
можуть розробляти спеціальні, максимально 
персоналізовані пропозиції. При цьому основ- 
ними джерелами даних є транзакційні клієнтські 
профілі, соцмережі, маркетингова інформація 
(дні народження, свята та ін.) тощо. У табл. 2 
відображені основні стратегії персоналізації, 
використовувані фінансовими компаніями.

В епоху тотальної цифровізації стає акту-
альною проблема кібербезпеки, захисту пер-
сональних даних, ідентифікації та аутентифі-
кації особистості в інформаційному просторі 
під час здійснення фінансових транзакцій. Так, 
згідно з даними дослідження IBM, для корис-
тувачів важливіша безпека, ніж зручність сер-
вісу. При цьому основна перевага віддається 
біометрії і багатофакторній аутентифікації. 
Натепер іде активний розвиток цього напряму. 
Наостанок необхідно сказати, що технологіч-
ний розвиток фінансової сфери і нові техноло-
гії найближчим часом супроводжуватимуться 
активною трансформацією.

Різниця між настроями FinTech та Bank та 
планами щодо питань, порушених у рамках 
цього опитування, вражає з огляду на те, що 
всі вони є частиною одного всесвіту україн-
ських фінансових служб. 

Частково це можна віднести до великої 
кількості організацій FinTech, які працюють 
як за межами України, так і піддаються впливу 
глобальних драйверів, які не відчуваються так 
гостро в межах України. Важливо, що і FinTechs, 
і банки бачать потребу в наданні можливості 
віддаленої ідентифікації клієнта як найважли-
вішої законодавчої зміни, необхідної з огляду 
на поточний попит на ринку. 

Принаймні частково це свідчить про те, що 
банки змушені налаштовувати свої пропозиції 
на зростаючий попит на мобільні банки та вва-
жають це необхідним конкурентним фактором. 

Fintech варіанти :
•Індикація віддаленого клієнта
•Директива про послуги з фіксованим 
платежем (PSD2)

•Законодавство про електронні гроші
•Нове ліцензування платіжних 
послуг: PIS та AIS

•Правила та стандарти кібербезпеки
•Спрощення правил реєстрації 
платіжних систем

•Захист прав споживачів

Banks варіанти: 
•Індикація віддаленого клієнта
•Заохочення цифрових платежів 
органів та органів управління

•Впровадження GDPR
•Регулювання позик P2P 
•Правила та стандарти аутсорсингу
•Правила та стандарти кібербезпеки
•Директива про послуги з 
фіксованим платежем (PSD2)

 
Рис. 2. Найбільш затребувані законодавчі зміни щодо розвитку FinTech 

в Україні
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Гармонізація. Впровадження 2-ї Директиви про платіжні послуги ЄС є
абсолютно необхідною для забезпечення правових та технологічних рамок
для низки послуг FinTech, яких немає в Україні. Зокрема, концеп- 
ція відкритого банкінгу можлива лише шляхом юридичних примусів
банків відкривати свої API та клієнтські дані стороннім постачальникам
послуг. Віддалена ідентифікація клієнта PSD2. Це також може допомогти у
вирішенні українських «небанківських» та жителів сільських/малих
міст – надання фінансових послуг цим категоріям набагато мобільніше та
менш затратним чином та загалом залучення їх до ринку.

Підхід пісочниці. Концепція «регуляторної пісочної скриньки», на яку
натякнула українська влада, є чудовим способом стимулювати швидкий
розвиток проєктів FinTech, знижуючи ризик порушення законодавства та
дозволяючи перевіряти бізнес-модель. При цьому спочатку слід вжити
належних заходів щодо впровадження, перш ніж ринок FinTech завоює
достатню довіру до ініціативи. Результати питань щодо інноваційного
центру НБУ – це хороший відгук про те, як нині довіряють будь-якій
ініціативі з боку регуляторів.

Доступ до капіталу. Розробка FinTech гостро потребує зовнішніх джерел
капіталу. Однак, окрім обговореного раніше «слабкого внутрішнього
ринку», інвестори також сприймають українські проєкти як такі, що мають
високий ризик, навіть для венчурного капіталу – в основному через
недосконалий захист прав інтелектуальної власності та ризики судової
системи. Їх потрібно терміново вирішити, інакше найкращі проєкти будуть
продовжувати виїжджати за межі України, знижуючи конкуренцію та якість
пропозицій FinTech, доступних на місцевому рівні.

Ринок криптовалюти/альтернативної валюти. Першочерговим є
необхідність розроблення належної законодавчої бази щодо криптовалют. 
Хоча це все ще є викликом навіть для розвинених ринків, це необхідно для
того, щоб привести численні проєкти криптовалюти в правове поле та дати
їм змогу взаємодіяти з більш традиційними постачальниками фінансових
послуг.

Співпраця. Настільки ж важливою є і безперервна робота всіх
зацікавлених сторін, щоб знайти спільну мову та вчитися один у одного. 
Банкам потрібно адаптуватись до реальності цифрової епохи та почати
будувати довгострокові стратегії, орієнтовані на технологію, навіть якщо
це означає зменшення маржі в короткостроковій перспективі. FinTechs
повинні припинити переоцінювати себе та обмінятися досвідом з діючими
суб'єктами – обидва табори отримають користь від взаємної підтримки. 
Наразі зростання ринку стосується меншої конкуренції, а більше – 
підвищення рівня обізнаності про проблеми та технології, які можуть їх
вирішити.  

 
Рис. 3. Публічні механізми розвитку FinTech продуктів
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Знову ж таки це може бути частково через те, 
що респонденти банку є дещо більш прогре-
сивними та сприйнятливими до змін на ринку. 

Обидві групи також покращують процеси 
кібербезпеки в банках та аналітику щодо 
запобігання шахрайству. Нарешті, і, можливо, 
найголовніше, що і FinTechs, і банки бачать 
великий потенціал у майбутніх проєктах, орі-
єнтованих на фінансові послуги для небан-
ківських банків, – прибуткову нішу для нових 
пропозицій FinTech як від незалежних партій, 
так і від діючих.

При цьому, на жаль, розробка заявок на 
транскордонні інвестиції не є цікавою для обох 
сторін, це означає, що ринок FinTech та тен-
денції попиту в Україні ще далеко не розвинені.

Одностайність у затребуваних змінах тра-
диційних представників банківського сектору 
та FinTechs очевидна, однак не узгоджена. 

З одного боку, історично майже жоден укра-
їнський банк не був створений як банківський 
бізнес. Несміливі державні банки виступали 
в ролі вкладників, ощадних центрів та меха-
нізмів політичного фінансування. Деякі банки 
були приватними операціями фінансово-про-
мислових груп та класичними «машинами» 
відмивання грошей. Жоден з цих банків ніколи 
не мав корпоративних та споживчих клієнтів 
в основі своєї бізнес-стратегії. 

Коли зарубіжні банківські групи утверди-
лися на ринку, загальний підхід дещо змі-
нився, а конкуренція за «гроші людей» посили-
лася. У поєднанні з очищенням неефективних 
та «кишенькових» банків зараз відбувається 
переорієнтація на клієнтів. Однак традиційні 
експлуатаційні моделі, як відомо, важко змі-
нити, і, як наслідок, старі все ще насторожено 
ставляться до нових. 

Українська комерційна банківська галузь 
традиційно, хоч і за кількома винятками, 
насторожено ставилася до нововведень, аут-
сорсингових функцій, як орієнтована на клієн-
тів, а не на власні потреби та досягнення своїх 
цілей. Недосконала законодавча база, що має 
спадщину Радянського Союзу, та відсутність 
компетенцій лідерів та службовців комерційної 
банківської епохи також відіграли свою роль. 
Український банківський сектор був неготовий 
до зустрічі та розуміння нових гравців FinTech. 
Статус-кво зараз дещо змінюється.

З іншого боку, українські FinTechs є надзви-
чайно прогресивними. З огляду на чисельність 
населення країни, можна було б очікувати 
значно більшої кількості проєктів, що діють 
на ринку, та більшої уваги до споживчої ауди-
торії. Проте є менше 100 проєктів, включа-
ючи інфраструктуру, і більшість зосереджена 
на корпоративному ринку.

Такий стан речей є функцією декількох фак-
торів, таких як: 

– загальна недовіра до фінансових послуг 
у поєднанні із загальною недостатністю фінан-
сової грамотності; 

– відсутність капіталу для розвитку; 
– небажання діючих банків та приватних 

корпорацій застосовувати ці нові технології та 
підходи; 

– відсутність ринків капіталу в країні. 
Разом це говорить про «слабкий внутрішній 

ринок».
Постає питання, чому у високотехнологічній 

галузі, що налічує понад 200 000 людей (вели-
чезний пул талантів), існує так мало правильно 
розроблених «масштабів» – стартапів за кілька 
років у роботі з перевіреними бізнес-моде-
лями та досить значним доходом – інвесту-
вання в Україну [2; 3; 4; 8].

Відповідь очевидна, це слабкий внутріш-
ній ринок. Зі слабким попитом та наявним 
доходом на місцевому рівні, як відомо, важко 
реалізувати бізнес-моделі та почати заро-
бляти. Ці стартапи змушені пробувати свої 
сили на закордонних ринках. Проникнення 
на ринки збуту без перевірених ділових випад-
ків на батьківщині та дуже обмежене фінансу-
вання на маркетинг не менш важливе.

Фінансування маркетингу означає необ-
хідність стороннього інвесторського капіталу, 
проте інвестори не прагнуть вкладати кошти 
в незавершені бізнес-моделі. Винятком є 
лише кілька підприємців, що вкладають власні 
кошти, керуючись прогресивним мисленням, 
орієнтовані на клієнтів та удачу. З огляду на ці 
несприятливі ринкові умови, можна вважати, 
що кількість FinTechs на ринку (хоч і невелика 
в абсолютних числах) та їх швидкість масшта-
бування слід розглядати як прогрес та чіткий 
шлях у правильному напрямі.

З покращеним доступом до капіталу, стабі-
лізацією економіки, актуалізацією законодав-
чої бази та зростаючою кількістю традиційних 
гравців фінансових послуг, які трансформу-
ватимуться з новими технологіями, швидше 
за все, сприятиме швидкому зростанню сек-
тору, який вже перевершує будь-який інший, – 
технологічної галузі на ринку України. 

Висновки. З огляду на все вищесказане, 
варто підкреслити, що, зважаючи на значну 
трансформацію фінансової системи та 
на явище FinTech, центральні банки та фінан-
сові органи мають відігравати активну роль 
у налаштуванні регуляторної бази настільки, 
наскільки ці розробки можуть ефективно 
поставити під контроль можливості з ризи-
ками. У цьому контексті низка питань заслуго-
вує на подальше обговорення, оскільки біль-
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шість з них стосується впровадження основних 
принципів, а концептуальні та практичні про-
блеми пошуку оптимального регуляторного та 
політичного реагування для сприяння надій-
ним та безпечним фінансовим інноваціям 
потребують вирішення.
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