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ФІНТЕХ-КОМПАНІЇ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПЛИВУ  
НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

FINTECH COMPANIES:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INFLUENCE  
ON THE UKRAINIAN FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT
Статтю присвячено дослідженню фінтех-компаній в Україні. Проаналізовано теоретичні аспек-

ти розвитку фінансового ринку за участю фінтех-компаній, а також виокремлено найбільш перспек-
тивні ніші для функціонування українських фінтех-компаній. Окремо проаналізовано фінтех-ринок 
України у розрізі компаній, що на ньому працюють, та виділено особливості діяльності фінтех-ком-
паній. Задля порівняння пріоритетних сфер діяльності фінтех-компаній проаналізовано топ-10 фін-
тех-компаній в Україні та світі. Зазначено, що найбільш успішними сьогодні є необанки. Виокремлено 
основні напрями інноваційного розвитку фінансового ринку України відповідно до «Стратегії розви-
тку фінансового сектору України до 2025 року», а також чинники впливу на розвиток та зростання 
ролі фінтех-компаній на фінансовому ринку України.

Ключові слова: фінансовий ринок, фінтех-компанії, фінтех, інновації, розвиток.
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Статья посвящена исследованию финтех-компаний в Украине. Проанализированы теорети-
ческие аспекты развития рынка при участии финтех-компаний, а также выделены наиболее пер-
спективные ниши для функционирования украинских финтех-компаний. Отдельно проанализирован 
финтех-рынок Украины в разрезе компаний, которые на нем работают, и выделены особенности 
деятельности финтех-компаний. С целью сравнения приоритетных сфер деятельности финтех-
компаний проанализированы топ-10 финтех-компаний в Украине и мире. Указано, что наиболее 
успешными сегодня являются необанки. Выделены основные направления инновационного разви-
тия финансового рынка Украины в соответствии со «Стратегией развития финансового сектора 
Украины до 2025 года», а также факторы влияния на развитие и рост роли финтех-компаний на 
финансовом рынке Украины.

Ключевые слова: финансовый рынок, финтех-компании, финтех, инновации, развитие.

The article is devoted to the research of Fintech companies in Ukraine. Financial innovations created 
through the successful implementation of start-ups and the Fintech companies’ activities allow us to see 
ordinary things in a new way. Without the use of information technology in the financial sector, successful 
economic development is impossible in today’s conditions of total digitalization, because the implementation 
of innovations will ensure Ukrainian financial market development. Theoretical aspects of financial market 
development involving Fintech companies were studied and priority niches for the functioning of Ukrainian 
Fintech companies were defined. In terms of attracting investors and consumers, the most popular today 
are Fintech companies that offer innovative payment solutions. The Ukrainian Fintech market was analyzed 
separately from the point of view of the companies operating on it and peculiarities of Fintech companies’ ac-
tivity were highlighted. To compare priority directions for Fintech companies, we conducted an analysis of the  
top 10 Fintech companies in Ukraine and in the world. Financial services are a priority for leading Fintech com-
panies both in Ukraine and in the world. Today, banks occupy the largest share of the financial sector, offering 
their customers a wide range of financial services. To maintain their position in the financial market, banks 
are actively implementing financial innovations in their activities and using the services of Fintech companies. 
Neobanks are the most successful to date. In Ukraine, as well as in Europe, the course of digitalization is clear-
ly traced. The article highlights the main directions of innovative development of the financial market of Ukraine 
in accordance with the “Strategy of development of the financial sector of Ukraine until 2025”, and also factors 
that influence the development and growth of Fintech companies in the financial market of Ukraine. The coher-
ence of the strategy for the Ukrainian financial sector development and the strategy for the EU development 
testifies to the European integration tendencies of development of both Ukraine in general and its financial 
sector in particular. It is noted that financial innovations and successful development of Fintech companies are 
the basic directions for the Ukrainian financial sector development.

Keywords: financial market, Fintech companies, Fintech, innovations, development.

Постановка проблеми. Інновації, цифрові 
технології, а також створені ними продукти й по-
слуги в процесі сучасної технічної революції по-
ступово змінили життя людства й надалі чинять 
значний вплив на розвиток суспільства. Актив-
ними є зміни у фінансовому секторі внаслідок 
появи нових фінансових інструментів та поста-
чальників фінансових послуг, інноваційних під-
ходів до генерування, захисту та опрацювання 
фінансових даних, використання blockchain-
технологій і data-mining-інструментів. Також від-
бувається постійне створення нових фінансо-
вих продуктів і послуг, що провокує розширення 
фінансового ринку й розвитку світової економіки 
[1, с. 120–125].

Фінансові інновації, створені завдяки успіш-
ній реалізації стартапів та діяльності фінтех-
компаній, дають змогу по-новому побачити 
звичайні речі. Крім того, інноваційний розвиток 
фінансового сектору сприяє скороченню витрат 
його учасників та підвищенню рівня комфорту 
щодо використання різних фінансових продук-
тів і послуг. Без застосування інформаційних 
технологій у фінансовій сфері неможливий 

успішний розвиток економіки в сучасних умовах 
тотальної діджиталізації, адже впровадження 
інновацій забезпечить розбудову фінансового 
ринку України, що сьогодні є одним із пріори-
тетів НБУ як фінансового регулятора в Україні 
[2, с. 368–374].

Отже, дослідження стану та тенденцій імп-
лементації фінансових інновацій набуває осо-
бливої актуальності у всіх країнах, в тому числі 
в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження впливу фінансових інновацій на 
розвиток фінансового сектору і світової еконо-
міки здійснили І. Крупка [3, с. 35–37], В. Кова-
ленко [2, с. 368–374], О. Борисюк, М. Дацюк-
Томчук [4, с. 95–101], Н. Джурук [5, с. 217–224], 
О. Мельник, Н. Врабіє, А. Коваленко, В. Джо-
сан [1, с. 120–125], Я. Чайкоський, Я. Коваль-
чук [6, с. 36–48]. Автори ґрунтовно аналізують 
чинники сприяння реалізації стратегії цифро-
візації економіки, яка, зокрема, задекларована 
стратегією ЄС-2030 [7, c. 73–79], а також по-
тенціал цифрового розвитку економіки України 
через призму реалізації фінансових інновацій. 
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Сьогодні розвиток фінансового ринку України 
загалом та фондового ринку зокрема можна 
забезпечити виключно на основі імплементації 
фінансових інновацій та цифрових технологій 
виконання фінансових операцій.

І. Крупка [3, c. 35–37] досліджує пробле-
ми інноваційного розвитку фінансового ринку 
зокрема та національної економіки загалом 
в умовах глобалізації економічних відносин.  
Автор зазначає, що динамічність фінансового 
ринку як системи зумовлює те, що сам по собі 
він є інновацією, а постійні фінансові інновації 
є його невід’ємною частиною. Без фінансових 
інновацій, як і без наявності конкуренції, фінан-
совий ринок існувати не може. Впровадження 
фінансових інновацій підвищить ефективність 
розподілу грошових ресурсів між учасниками 
фінансового сектору.

Нові вектори розвитку фінансового рин-
ку України в умовах цифрової економіки до-
сліджують О. Борисюк та М. Дацюк-Томчук 
[4, с. 95–101]. Автори зазначають, що сучасні 
імперативи розвитку фінансового ринку в умо-
вах цифровізації характеризуються проривним 
розвитком цифрових технологій, революцією 
в просторі інформації, прискоренням процесів 
глобалізації економіки, прогресом у галузях мі-
кроелектроніки і телекомунікацій, IT-технологій. 
Саме тому подальший розвиток фінансово-
го ринку України все більше буде залежати 
від впровадження нових технологій цифрової 
економіки. Основними передумовами розви-
тку фінансового ринку України є доступність 
банківських послуг, зростання числа інтернет-
користувачів, розвиток Інтернету речей, зрос-
тання обсягу електронної торгівлі, збільшення 
інвестицій у фінансові інновації, державна під-
тримка та сприяння розвитку фінансового рин-
ку (зокрема, фондового ринку як його складової 
частини) [4, с. 95–101].

В. Коваленко [2, c. 368–374] описує основні 
засади запровадження фінансових інновацій, 
такі як доступність, цільове призначення, точка 
зростання, різноманітність засобів масової ін-
формації, відкритість та співпраця, стандарти-
зація, довіра та безпека. О. Мельник, Н. Врабіє, 
А. Коваленко та В. Джосан [1, c. 120–125] роз-
глядають характерні особливості, зміст, форми 
сучасних фінансових інновацій, оцінюють їхній 
вплив на розвиток фінансової системи та еко-
номіки загалом. Д. Дорофеєв [8, c. 253–259; 
9, c. 91–97] досліджує економічну природу фі-
нансових інновацій, пропонує їхню класифіка-
цію як для фінансового, так і для нефінансо-
вого секторів. Я. Чайковський та Я. Ковальчук 
[6, c. 36–48] аналізують тенденції розвитку фі-
нансових інновацій у банківській сфері. Зокре-
ма, абсолютно інноваційними є повністю циф-

рові банки, тобто такі, які не мають фізичних 
відділень, – необанки.

Однією з найбільш поширених закордонних 
практик фінансування інновацій є краудфан-
динг, що тільки набуває популярності в Украї-
ні. Згідно з оцінками Світового банку, інвестиції 
через модель краудфандингу до 2025 р. скла-
дуть близько 96 млрд. дол. США [10]. І. Вареник 
[11, c. 432–435] розглядає сутність краудфан-
дингу та необхідні передумови його розвитку.

Н. Джурук [5, c. 217–224] аналізує основні 
переваги (інноваційність, адаптивність, реак-
тивність) та недоліки (ризики) фінтех-компаній 
порівняно з банками, а також перспективи їх-
ньої майбутньої співпраці. О. Борисюк та М. Да-
цюк-Томчук [4, с. 95–101] у своєму дослідженні 
описують нові вектори, що сприяють розвитку 
сучасних технологій на фінансовому ринку, а 
також розглядають проблеми його інновацій-
ного розвитку в умовах цифрової трансформа-
ції бізнесу. Наявність мобільного Інтернету та 
смартфонів, втрата довіри населення до бан-
ків та незадоволеність банківськими послугами 
є тими чинниками, які дали поштовх до інтен-
сифікації розвитку фінтеху в Україні. Постійні 
інвестиції та підтримка високошвидкісного Ін-
тернету в подальшому сприятимуть розвитку й 
використанню послуг та продуктів інноваційних 
технологій. Якщо порівняти структуру фінансу-
вання фінтех-компаній України, то у 2019 р. 61% 
становило самофінансування, а 30% – зовніш-
ні інвестиції, в тому числі 18% складали кошти 
приватних інвесторів. Порівняно з 2018 р. зрос-
ла частка самофінансування (у 2018 р. вона 
становила лише 6%) [12]. В Україні найбільши-
ми ринковими сегментами серед українських 
фінтех-компаній є платежі та грошові перекази 
[6, c. 40].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної прблеми. Фінансові інновацій та успіш-
ний розвиток фінтех-компаній є базовими на-
прямами розвитку фінансового ринку України, 
тому більш детальне аналізування перспектив 
такого розвитку є актуальною темою для науко-
вих досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Основною метою статті є досліджен-
ня стану фінансового ринку України з позицій 
діяльності фінтех-компаній. Окремим завдан-
ням є виявлення чинників розвитку українських 
фінтех-компаній, а також підґрунтя для їхньої 
успішної роботи на фінансовому ринку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внаслідок кризи, спровокованої пандемією 
COVID-19, суспільство швидшими темпами 
пристосувалося до переходу на цифрові техно-
логії, зросли обсяги електронної торгівлі, осо-
бливого рівня розвитку досягла освіта завдяки 
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імплементації технологій дистанційного навчан-
ня тощо. Чинником, що забезпечив технічні 
можливості діджиталізації суспільного життя, 
є зростання рівня поширення мережі Інтернет, 
зокрема за параметрами якості, швидкості та 
вартості [13]. Аналізуючи динаміку проникнення 
Інтернету в Україні, бачимо, що частка користу-
вачів зросла з 64% у 2017 р. до 81% у 2020 р. 
З початку 2020 р. і до початку 2021 р. українська 
аудиторія збільшилась на 7 млн. осіб, а у світі 
кількість людей, які користуються Інтернетом, 
зросла на 316 млн. осіб [13]. Постійне залучен-
ня інвестицій та підтримка високошвидкісного 
Інтернету в майбутньому матимуть позитивний 
вплив на розвиток і використання продуктів та 
послуг фінтех-компаній в Україні.

Досліджуючи трендові ніші на фінансовому 
ринку з точки зору привабливості для інвесто-
рів та споживачів, експерти НБУ вважають, що 
в пріоритеті залишатимуться платіжні рішення 
[14]. Загалом перелік найбільш перспективних 
у 2020–2021 рр. ніш для інвестування фінтех-
компаній включає такі:

– платіжні сервіси;
– кібербезпека;
– BigData-аналітика;
– технології страхування (Insurtech);
– регуляторні технології (Regtech);
– управління капіталом;
– рішення для ринку нерухомості;

– штучний інтелект та біометрика [15].
Фінтех-ринок в Україні націлений на розвиток 

фінансових установ та структур, а також обслу-
говуючі компанії. Огляд фінтех-ринку України у 
розрізі компаній, що на ньому працюють, наве-
дено на рис. 1.

Відповідно до даних KPMG [10], особливу 
увагу потрібно звернути на таке:

– фінтех-компанії доволі швидко звикають 
до хаотичних умов ведення бізнесу, звертаючи 
увагу на потреби клієнтів, переходячи з моно- 
до мультипропозицій, отже, розширюють свою 
базову лінію сервісу та продуктів;

– державні регулятори полегшують бар’єри 
для виходу фінтех-компаній на ринок задля по-
слаблення монополії традиційного сектору та 
збільшення конкуренції на ринку;

– окрім сфери платежів, все частіше створю-
ються фінтех-компанії у сфері персонального фі-
нансового менеджменту, тобто регтех та іншуртех;

– завдяки інноваційним платіжним систе-
мам і високому рівню кібербезпеки укладання 
угод фінансового характеру стає можливим 
дистанційно та в електронному форматі з най-
меншими ризиками для клієнта;

– фінтех-компаніям в умовах пандемії 
COVID-19 надають безкоштовний доступ до 
цифрових програм та продуктів, чим сприяють 
продукуванню нових навичок та досвіду у спо-
живача.

Рис. 1. Огляд фінтех-ринку України у розрізі компаній, що на ньому працюють
Джерело: сформована авторами на основі даних джерел [12; 15; 16]
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Основними ринками, на яких працюють 
українські фінтех-компанії, є Європа (72%), кра-
їни колишнього СРСР (30%), США (21%) [15].  
Так, у табл. 1 систематизовано топ-10 фінтех-
компаній в Україні та світі у 2021 р.

Як бачимо з табл. 1, фінансові послуги є прі-
оритетною сферою діяльності провідних фін-
тех-компаній як України, так і світу. Сьогодні 
банки займають найбільшу частку фінансово-
го сектору, пропонуючи своїм клієнтам широке 
коло фінансових послуг. Задля утримання пози-
цій на фінансовому ринку банки активно впро-
ваджують у свою діяльність фінансові інновації 
та користуються послугами фінтех-компаній. 
Щоб не втратити внаслідок імплементації циф-
рових інновацій і технологій свою частку ринку, 
банкам доцільно розвивати співпрацю з фінтех-
компаніями, перетворювати їх із конкурентів на 
партнерів по бізнесу, формуючи банківські гру-

пи чи фінансові супермаркети. Перед банками 
постає такий вибір: або самим бути фінтехами, 
перетворюючись на необанки, або через фін-
тех-компанії здійснювати діджитал-трансфор-
мацію.

Згідно зі Стратегією розвитку фінтеху в Укра-
їні до 2025 р., напрям на розвиток діджиталіза-
ції, дослідження її переваг та недоліків, а також 
запровадження регуляторної «пісочниці» да-
дуть змогу зменшити час на представлення на 
ринку інноваційних рішень та сприятимуть ста-
лому розвитку фінтех-компаній в Україні [10].

Фінтех стає невід’ємною частиною життя 
суспільства, а фінтех-рішення стають все акту-
альнішими. Дослідження показують, що більш 
успішнішими у діджитал-просторі є необанки, 
ніж традиційні банки [18]. Таким чином, банкам 
потрібно звернути увагу на трансформацію фі-
нансового ринку і докладати зусиль для того, 

Таблиця 1
ТОП-10 фінтех-компаній у 2021 р. в Україні та світі

Регіон Назва фінтех-компанії Сфера діяльності фінтех-компанії

Україна

Stobox Фінансові послуги (екосистема цифрових цінних паперів)
Moneyveo Фінансові послуги (миттєві короткострокові позики)
MyCredit Фінансові послуги (кредитування)

Intellias Інформаційні технології (послуги з розроблення програмного 
забезпечення)

Wayforpay Фінансові послуги (система онлайн-платежів, ліцензована НБУ)

Moresise Financial Solutions Фінансові послуги (мобільна фінансова платформа,  
яка спрощує особисті банківські операції)

N-iX Інформаційні технології (послуги з розроблення програмного 
забезпечення)

Кришталевий банк Фінансові послуги (кредитування)

4IRE LABS Інформаційні технології (розроблення блокчейн-платформ  
та застосунків)

Верта Інформаційні технології (розроблення страхового програмного 
забезпечення)

Світ

Ant Financial (Китай) Фінансові послуги (послуги кредитування, платежі  
та хмарні розрахунки)

Adyen (Нідерланди) Фінансові послуги (система платежів та розрахунків)

Qudian (Китай) Фінансові послуги (послуги мікрокредитування, 
розтермінування платежів та управління інвестиціями)

Xero (Нова Зеландія) Інформаційні технології (розроблення програмного 
забезпечення для бухгалтерського обліку для малого бізнесу)

SoFi (США) Фінансові послуги (послуги кредитування, управління майном 
та страхування життя)

Lufax (Китай) Фінансові послуги (послуги кредитування, управління 
інвестиціями)

Avant (США) Фінансові послуги (розроблення інноваційних та практичних 
фінансових продуктів)

ZhongAn (Китай) Фінансові послуги (послуги електронної комерції, мобільних 
платежів, фінансування для інтернет-бізнесу та користувачів)

Klarna (Швеція) Фінансові послуги (послуги електронної комерції)
Oscar (США) Соціальні послуги (послуги у сфері охорони здоров’я)

Джерело: сформовано на основі даних джерел [15; 16; 17]
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щоби бути більш доступними і зручними для клі-
єнтів. В Україні сьогодні успішно функціонують 
такі необанки, як “Monobank” (Universal Bank), 
“Izibank” (група ТАС), “Sport bank” (Dyvotech і N1), 
“O. Bank” (Idea Bank), “Neobank” (Concord 
Bank), “Todobank” (MegaBank). Отже, сучасні 
українські необанки створюються традиційними 
банками, а клієнти далеко не завжди володіють 
інформацією про власників певного необанку, 
проте успішно користуються банківськими по-
слугами, навіть не відвідуючи банківські відді-
лення. До найуспішніших необанків Європи вар-
то зарахувати “N26”, “OakNorth Bank”, “Monzo”, 
“Atom Bank”, “Revolut”, “Numbrs”, “Starling Bank”, 
“Monese”, “Crypterium”, “Tandem Bank” [17].

В Україні, як і в Європі, чітко прослідковуєть-
ся курс на діджиталізацію [7], а також спостері-
гаються позитивні зміни на загальнодержавно-
му рівні, що сприяють дотриманню цього курсу. 
Наявні законодавчі зміни, спрямовані на стиму-
лювання діджиталізації економіки України. Так, 
особливої уваги заслуговує закон про «спліт», 
який змінив регулювання та нагляд у небанків-
ському фінансовому секторі відповідно до між-
народних стандартів [19].

Відповідно до «Стратегії розвитку фінансо-
вого сектору України до 2025 року» [14], визна-
чено такі основні напрями інноваційного розви-
тку фінансового ринку України:

– розвиток відкритої архітектури фінансово-
го ринку та оверсайту;

– забезпечення розвитку фінтех-ринку, циф-
рових технологій та платформ регуляторів;

– забезпечення розвитку SupTech&RegTech;
– розвиток цифрової економіки [14].
Узгодженість стратегії розвитку фінансово-

го сектору України та стратегії ЄС свідчить про 
євроінтеграційні тенденції розвитку як України 
загалом, так і її фінансового сектору зокрема. 
В таких умовах основою розвитку фінансового 
ринку України є імплементація провідних євро-
пейських практик та досвіду, зокрема щодо роз-
витку фінтех-компаній.

Висновки. Таким чином, доходимо висно-
вку, що всі потрібні чинники для розвитку фін-
тех-компаній в Україні наявні. Позитивними 
чинниками впливу на розвиток фінтех-компаній 
є такі:

– Україна посідає 4 місце у світі за рівнем 
розвитку безконтактних платежів і входить у 
ТОП-10 країн Європи за сплатою за допомогою 
девайсів, що носять на тілі (годинники) чи одязі;

– користувачами Інтернету є понад 70% на-
селення України;

– 71% українських фінтех-компаній подолав 
точку беззбитковості і працює ефективно;

– 52% українських фінтех-компаній працю-
ють на світовому ринку;

– 47,5% українських фінтех-компаній засно-
вані впродовж останніх 3 років;

– чисельність українських фінтех-компаній, 
що займаються платіжними послугами і грошо-
вими переказами, зросла впродовж останніх 
3 років на 14% [15].

Враховуючи позитивний вплив фінансових 
інновацій на якість платіжної системи країни, 
важливими чинниками зростання ролі та впли-
ву фінтех-компаній в Україні на наступні 5 років 
вважаємо такі:

– підвищення рівня фінансової обізнаності 
та залучення населення й бізнесу до фінансо-
вих інновацій;

– розроблення і впровадження так званої 
пісочниці задля швидкого тестування інновацій-
них фінансових проєктів;

– перехід більшості учасників фінансового 
ринку на стандарти відкритого банкінгу [4].

Фінтех-компанії у перспективі стануть клю-
човою рушійною силою у розвитку фінансового 
ринку України, а також удосконалення фінансо-
вої системи України, тому їхній розвиток підтри-
мує НБУ як державний регулятор фінансового 
сектору, а досвід провідних країн світу свідчить 
про неминучість імплементації фінансових ін-
новацій у період високої турбулентності фінан-
сових ринків.

У подальших дослідженнях доцільно зосе-
редити увагу на заходах із стимулювання роз-
витку фінтех-компаній, що були застосовані у 
різних країнах ЄС, а також на практичних аспек-
тах та можливостях їхнього використання для 
України.
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