Fintech

НАВІЩО МИ СТВОРИЛИ ЦЕЙ ДОВІДНИК
Майбутнє твориться зараз. За останні шість років Україна втратила 105 банків — понад половину від кількості
2014 року. Це ще раз нагадує нам про роль банків у розвитку економіки.
Банки повинні забезпечувати ефективний розподіл грошей всередині економіки. Зміни в Україні та зміни, які
зараз відбуваються у світі, ставлять українські банки перед викликом: вони повинні трансформувати свої
бізнес-моделі та покращувати клієнтський досвід, або опиняться під загрозою відтоку клієнтів через те, що не
зможуть витратимати конкуренції з фінтех-стартапами, світовими корпораціями та тими банками, які вже
трансформувались.

ЩО ПОКАЗАНО У ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ?
Ми пояснюємо, чому традиційні банки можуть програти
конкурентну боротьбу, як повинна проходити цифрова
трансформація банків та яку роль доступні фінансові послуги
відіграють в зростанні економіки та достатку. Окремо ми робимо
акцент на сучасних бізнес-моделях банків та стратегії
трансформації фінансового сектору України від НБУ.

Банк

Картки
Додати+

5. Банк сам тебе знайде
і сам до тебе прийде
4. Можна зв'язатися з банком онлайн
Ми тут

3. Потрібно ще дістатись до відділення

2. Потрібно ще знайти найближче відділення банку

1. Банк ще потрібно знайти
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СУЧАСНІ БАНКИ УСПІШНІШІ
ЗА ТРАДИЦІЙНІ
Велика кількість відділень перестала бути перевагою. Сучасні, прості, зрозумілі
банки більш успішні за традиційні: один лише Monobank з моменту відкриття
видав більше карток, ніж всі інші банки разом взяті за той самий період*

0 карток
monobank
жовт. 2017

+2 400 000
карток

monobank

жовт. 2017 — вер. 2020

+1 800 000
карток

Всі інші банки
разом

жовт. 2017 — вер. 2020

-900 000
карток

Всі інші банки
окрім ПриватБанку
жовт. 2017 — вер. 2020

*статистика по активних картках, тобто тих, якими користуються

Джерело: НБУ, monobank

ТЕХНОЛОГІЧНІ КОРПОРАЦІЇ
ВХОДЯТЬ НА РИНОК
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Facebook/Telegram
цифрові гроші

Гроші без кордонів
для «найбільшої
країни світу»

Чого можна очікувати
Онлайн-шопінг
у Facebook/
Telegram

Миттєвий
збір пожертв

Платні стріми
або групи

Картки

Google/Apple/Mastercard

Додати+

Всі картки
будь-якого банку
світу в одному місці

Єдина система
аналізу своїх
фінансів

гаманець Google Pay

Персоніфіковані
поради та порівняння
фінансових продуктів

Зручні платежі та
ідентифікація

Сервіси для
продавців

Amazon

Страхування

всі послуги в одній системі
Спрощення
платежів

Кредити МСБ
та фізособам

Все в одному
(платежі, позики,
готівка, страхування...)

Персоніфікація,
окремий продукт
під окрему потребу

Спрощення
онлайн-покупок
для людей, які не
мають банківських
рахунків

Джерела: Facebook, Google Pay, CBinsights, Business Insider
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КЛІЄНТИ ХОЧУТЬ ШВИДКИХ ТА
ЗРУЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Інновації в фінансах роблять їх зручними, зрозумілими та доступними,
залучаючи все більше людей та компаній до активної участі у фінсекторі

Фінтех для більшості споживачів вже став звичним
Рівень проникнення фінтеху у світі серед споживачів,

16%

%

64%

33%

2015

2017

2019

Обсяг ринку сучасних способів платежів швидко зростає
Обсяг ринку платежів нового покоління*, трлн дол. США

3,5

10,8

2019
2025
* Під платежами нового покоління розуміються платежі,
здійснені за допомогою технологій EMV Chip, NFC, MST, BLE, QR Code

Джерела: : EY, KPMG, The Next Generation Payment Technology market report
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НА СВІТОВОМУ РИНКУ ДОМІНУЮТЬ
АМЕРИКАНСЬКІ ФІНТЕХ-КОМПАНІЇ
Глобальні інвестиції у фінтех зростають, і Сполучені Штати
багато років поспіль залучають їх найбільше
Інвестиції у фінтех-компанії у світі,
млрд дол. США

США

Сполучене Королівство

Європа*

Азія

2016

42,2

1,4

6

14,3

2017

24,1

5,9

12,2

9,9

24,6

38,9

25,5

12,9

9,6

2018

53,5

2019

59,8

48,5

США – лідер за концентрацією єдинорогів
Капіталізація Fintech- єдинорогів за регіонами,
станом на травень 2020, млрд дол. США

115,8

39,8

31,6

Європа

Азія

11
Бразилія

1,6
Австралія

США

*за винятком Сполученого Королівства

Джерела: CB Insights, EY, KPMG, McKinsey Global Institute, UAFIC
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УКРАЇНСЬКИЙ ФІНТЕХ ТАКОЖ
ДРАЙВОВО РОЗВИВАЄТЬСЯ
Зараз більша частина українських фінтех-компаній
активно розвивається
Розподіл фінтех-компаній
за стадіями розвитку,
станом на липень 2019, %

1%
7%
24%
48%
19%

Розподіл фінтех-компанії за сферами діяльності,
станом на липень 2019, %

Платежі/перекази

Планування
реалізації

Мобільні гаманці

MVP

Необанки

180

Початок продажів

Блокчейн/криптовалюти

Загальна
кількість
фінтех
компаній

Масштабування
бізнесу

18%

Аналітичні системи

13%

InsurTech
Кібербезпека
Інші**

600

11%
4%
8%

Технології/
Інфраструктура

Кредитування

Зріла
компанія

19%

8%
3%
6%
10%

млн дол.

Оціночна вартість
фінтех-ринку
України станом
на кінець 2019

Велика частина українців досі не має фінансового рахунку

37%

Unbanked
населення

63%

Громадян віком
15+ мають
фінансовий
рахунок,
2017 р.

Немає фінансового рахунку через:

71%

29%

Нестачу вільних коштів

25%

Громадян регулярно
користуються
інтернетом,
ІІІ кв. 2019 р.*

Відсутність довіри до фінустанов

20%

Занадто дорогі фінпослуги

11%

Те, що фінустанови занадто далеко

11%

Те, що хтось із сім’ї вже має

9%

Інші причини (релігійні, документація)

** RegTech, LegalTech, сервіси управління фінансами та агрегатори даних
*використовують інтернет 1 раз на місяць і частіше

>90%

у віці до 35 років

Джерела: WBG: Global Findex database, Factum Group, UAFIC
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УКРАЇНА СТАЄ БЕЗГОТІВКОВОЮ
Завдяки наявності капіталу та широкій присутності, банки залишаються
ключовими фінустановами, які дають доступ населенню до фінансових
інструментів, зокрема завдяки впровадженню інноваційних технологій

Банки сприяють поширенню безготівкової інфраструктури
20

34

+70%

Банки, що приєдналися до
електронних гаманців Apple Pay
або Google Pay

36,6

+50%

313

Бізнес, що приймає оплату карткою,
тис. суб'єктів господарювання

209
37,7

+18%

34,9

-5%

Банкомати та термінали, тис. шт.

-6%

Банківські відділення
на 1 млн громадян

202
194

Активні картки, млн шт.

31,9
січень 2019

вересень 2020

А це позитивно впливає на фінансові звички українців
1,0

1,2

2019

2020

Частка безготівкових операцій у
операціях з платіжними картками,
грошове вираження

+20%

Безготівкових операцій
з картками, ІІ квартал
2019-2020 рр., млрд шт.

9 із 10

операцій за платіжних
картками безготівкові

55%
Початок
безготівкового
домінування

6%
2002

січ.-сер. 2020
Джерела: НБУ, USAID Ukraine
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УКРАЇНСЬКИЙ НЕОБАНК
ЗРОСТАЄ ФАНТАСТИЧНИМИ
ТЕМПАМИ
Monobank залучив 1 мільйон користувачів всього за півтора роки

Скільки років було потрібно необанкам,
щоб отримати 1 мільйон користувачів
Kakaobank
(Пд. Корея)
Monobank
(Україна)

13

днів

1,5

Revolut
(Британія)

2
Nubank
(Бразилія)

3
Starling (Британія
(все ще 800 тис.)

5
Джерело: відкриті джерела
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ФІНТЕХ В УКРАЇНІ ЗАВОЙОВУЄ
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
Банкам потрібно трансформуватися, щоб відповідати зростаючим потребам
нових поколінь клієнтів, покращуючи свій клієнтський сервіс, а також щоб
конкурувати з набирающими популярність фінтех-рішеннями,
розробляючи нові продукти

Спостерігається вибухове зростання кількості фінтех-компаній
180

180*

Кількість банків
Кількість фінтех-компаній

96

Відсоток
громадян, які
«не довіряють
банкам», %

26

2013

75
55

53%

19%

2015

2016

2017

2019

Тому що банки залишаються більш консервативними
та архаїчними, ніж фінтех-компанії
лише

лише

лише

банків мають члена
правління зі знаннями
фінтеху

банків мають частку
у фінтех-компаніях

банків мають відповідальних
за співпрацю з розробниками
ПЗ та фінтехгалуззю

29%

*станом на липень 2019 р.

14%

21%

Джерела: ФГВФО, USAID, UAFIC, WBG
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БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ
БАНКІВ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
Якість мобільних додатків банків,
для яких фізичні особи це вагома складова бізнесу
Популярність та оцінка додатків,

відгуків про додаток на 1 тис. активних карток банку (висота розміщення)
та середньозважена оцінка (розмір кола)*
Банки відповідають одному
з критеріїв:

4,9

1. мінімум третини активів це
кредити, в яких мінімум третина
це кредити фізособам

Monobank
200

140

2. банки з ТОП-10 за обсягом
кредитів фізособам

4,6

4,8

Форвард
банк

А-банк

1

4,4
4,7

80

В Україні тільки дійсно
«мобільний» банк. І за три роки
він залучив майже три млн клієнтів

Альфа-Банк

ПУМБ

64

32

Ці банки насправді
суттєво нижчє, щоб їх
розгледіти ми їх суттєво
підняли

3,7

4,5
16

4,5

3,4

2,7

банків мають
оцінку додатків нижче четвірки

Райфф

ПриватБанк

8

4

5 з 12

Ідея Банк

Кредобанк

2,6

ОТП Банк

Глобус
Банк

*середньозважена оцінка на Google Play та App Store станом на кінець жовтня 2020;
картки та активи станом на 01.09.2020

2,8

7 з 12

банків мають менше
50 відгуків на 1 тис. активних карток

Ощадбанк

(тому для них логарифмічна шкала, інакше в
порівнянні з лідерами вони наближаються до нуля)

Джерела: Google Play, App Store, НБУ
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ЧОТИРИ РІВНІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
БАНКІВ
Діджиталізація є основою для подальшої трансформації взаємодії
з клієнтами та всередині банку

Front-end only
є найпростіші цифрові
інструменти взаємодії
з клієнтом

Веб-сайт
Пункти самообслуговування
Електронне адміністрування
Мобільний додаток
лише

41

банк (із 76*)
мають мобільний додаток

Active integration
робота з АРІ, співробітництво
зі стартапами, застосування
технологій третіх сторін

Омніканальний доступ
(веб-сайт, застосунок, чат-бот)
Безконтактні платежі
Зовнішні послуги
(кеш-беки, дисконти)
Автоматизована робота
і функції бек-офісу
Електронні гаманці
лише

34

банки (із 76*)
(є в Apple або Google Pay)

Own R&D
власний штат з розробки
та імплементації технічних
рішень, банк в процесі
трансформації

Повсюдне застосування API
Співпраця зі сторонніми
постачальниками - ﬁntech
(оплата, рахунки тощо)
Віддалена автентифікація
лише

22
банки (із 76*)
(у системі BankID НБУ*)
Digital native
повністю діджиталізований
банк: від взаємодії
з клієнтом до виконання
внутрішніх процесів

Аналітика клієнтів на основі
великих даних
Повноцінно оцифрована
взаємодія з клієнтами
Застосування хмарних рішень

лише

3

банки (із 76*)
(всі із них нео-банки)
*за виключенням "Розрахунковий центр", але з урахуванням трьох нео-банків,
що працюють на ліцензіях інших банків

Джерела: НБУ, Google Play, App Store, офіційні сторінки банків в мережі
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ЯК ПОВИННА ПРОХОДИТИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВ:
ФРЕЙМВОРК
Цифровий досвід

Цифрові інновації

Для клієнта всі процеси,
починаючи від вибору банку
закінчуючи оплатою в магазині,
стають персоналізованими, у
тому числі принаймні частина з
них - цифровими.

Корпоративна культура,
яка заохочує інновації, та
інвестиції у R&D

Для співробітника:
платформа для командної
роботи
платформа для віддаленої
роботи
швидка та зручна база знань
інноваційна корпоративна
культура

Складові
цифрової
трансформації
банків

Цифровий бізнес
Трансформація бізнес-моделі
у більш гнучку і таку, яка включає
в себе співробітництво
з фінтех-компаніями та можливість
клієнта керувати своїми даними
Джерела: Nawaf Albadia, Digital Transformation Advisor, Microsoft
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ТРИ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
БАНКІВ
Banking as
a Platform (BaaP)

СТАТИ ЦЕНТРОМ ГРОШЕЙ

Банк

Фінтех-компаніїї

Дає базу клієнтів, зберігає
їх гроші та слідкує
за дотриманням
законодавства

На базі інфраструктури
банків створюють
унікальні послуги
для клієнтів

Banking as
a Service (BaaS)

ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА ЦЕНТР
НАДАННЯ ЦИФРОВИХ ПОСЛУГ

Цифровий банк

Фінтех-компаніїї

Банк, окрім цифровізації
своєї діяльності та послуг
для клієнтів, виступає
платформою між клієнтами
та надавачами інших послуг

Створюють продукти, які
банк пропонує клієнтам
через свої сервіси

Banking as
a Marketplace

Банк платформа
Банк – спеціальне середовище,
в якому можна отримати
будь-яку послугу (немов
магазин, де продавати можуть всіг

ТРАНСФОРМУВАТИСЯ У ПЛАТФОРМУ,
НА ЯКІЙ НАДАЮТЬСЯ БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ

Послуги
Додати+

Фінтех-компаніїї
Створюють продукти, які
пропонують клієнтам
на платформі банку

Джерело: Accenture
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ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ЦИФРОВИЙ
БАНК МАЙБУТНЬОГО
Повністю
діджитал

Надає персоніфіковані
послуги

Документи, підписи,
авторизація та всі операції у
цифровому вигляді. Банкам
не будуть потрібні
відділення, а за потреби
клієнт зможе звернутись у
банківський хаб, де
представлені різні банки

Персоніфікований не продукт,
а його формат. Наприклад,
банк визначає не те, чи може
клієнт отримати кредит, а за
якою ставкою, він може його
отримати — залежно від рівня
ризиковості цього клієнта.
Персоналізовані комісії,
ставки по депозитам,
страховка та ін.

789

123 456 789

Банк — особистий
фінансист
Він надає інформацію з усіх
фінансових питань, які
можуть зацікавити клієнта.
Наприклад, клієнт наводить
камеру смартфона на
будинок і отримує
інформацію про вартість,
можливість придбати його в
іпотеку, суму комунальних
платежів, податки в регіоні,
схожі пропозиції на ринку та
поради при купівлі

Провайдер широкого
спектру послуг
Розвиток інтернету речей
надасть змогу прогнозувати
потреби клієнтів в усіх
сферах та задовольняти їх.
Наприклад, зламалася
побутова техніка? Бане
підшукає вигідні варіанти
купівлі та кредиту.

Джерела: Raconteur, HSBC
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ —
ЧАСТИНА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Трансформація комунікацій — частина цифрової трансформації банків.
Ми дослідили контент банків у соцмережах та їхні медійні проєкти.
Для дослідження взяли державний “Ощадбанк”, приватний необанк Monobank
та приватний “Альфа-Банк”.
Банки вже почали вводити у маркетингові стратегії контент-маркетинг та
опановувати нові канали комунікації, щоб будувати з наявними та потенційними
клієнтами стосунки, засновані на довірі та демонстрації експертизи.

Загальна аудиторія банку у соцмережах*
Характеристика контенту у соцмережах
Освітній
Продажі

Ощадбанк

Перший банк у Tik Tok

136 тисяч

Розваги

Результати на Youtube

підписників

380

Блог Голови Правління
Андрія Пишного на FB

23,6 тисячі
підписників

Підписники

Перегляди

Ощадбанк

7,2 тис.

14,0млн

monobank

6,9 тис.

60,5 млн

Альфа-Банк

11,5 тис.

21,9 млн

Будуй Своє
(Ощадбанк)

4,5 тис.

5,8 млн

44,4 тис.

2,1 млн

Освітнє медіа + програма
для МСБ «Будуй своє»

18,5 тисяч
візитів на місяць

monobank

Блоги засновніків та
топ-менеджменту на FB

265 тисяч

Продажі
Розваги

147

підписників

Канал співзасновника
Михайла Рогальського
про те, як розвивається
Monobank

44,4 тисяч
підписників

Продажі

АльфаБанк

Канал
М.Рогальського
(monobank)

91
*станом на жовтень 2020

Джерело: сторінки банків у соцмережах
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ЯК ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ
УКРАЇНСЬКІ БАНКИ: РЕЗУЛЬТАТИ
ОПИТУВАННЯ
В опитуванні взяли участь 10 банків, активи яких складають 31%
банківської системи України

8 банків мають стратегію
цифрової трансформації

3 банки виконують цифрову
трансформацію самостійно,
7 — із залученням зовнішніх
експертів/партнерів

4 банки застосовують хмарні
рішення у своїй роботі

4 банки збирають big data
про клієнтів

Немає
відповіді

3 банки застосовують штучний
інтелект та машинне навчання

4 банки мають власні
електронні гроші

Банки, які взяли участь у опитуванні (за алфавітом): Банк Львів, Восток Банк, Ощадбанк, ПУМБ, Сбербанк,
Globus Bank, ING, Megabank, OTP, Raiffeisen Bank Aval
Джерело: опитування Української асоціації фінтех та інноваційних компаній
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ФІНСЕКТОР УКРАЇНИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ: СТРАТЕГІЯ
ДО 2025 РОКУ
не менше 70% банків
(за загальними активами) —
учасники BankID НБУ
державні інкубатори
для стартапів

запроваджено регулювання
ринку криптоактивів
не менше 80% надавачів
платіжних послуг забезпечують
можливвість роботи у форматі
Open Banking

впроваджена
система миттєвих платежів

2025
cічень

2023

грудень

2024

грудень

2023

грудень

2020

грудень

2022

концепція випуску е-гривні
затверджено регулювання
QR-коду для здійснення
переказу коштів

платежі на користь держави
переведені цифрові канали
регламентовано використання
різних видів електронних підписів
клієнтів фінансових установ
система дистанційного
укладання правочинів у сферах
накопичувального пенсійного
забезпечення та спільного
інвестування

80% дорослого населення має
базовий рахунок
нові моделі віддаленої
ідентифікації та верифікації клієнта
створення регуляторних та
технічних пісочниць
впровадження уніфікованих баз
даних, правил захисту інформації,
порядку обміну інформацією між
базами даних інформації, у тому
числі через API
запровадження EU GDPR для
фінсектору
нормативне врегулювання питань
щодо використання хмарних
технологій на фінансовому ринку
документів в електронний формат

Джерело: Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року
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ДОСТУПНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
ЗБІЛЬШУЮТЬ ДОСТАТОК
Чим більше способів використовувати гроші та чим простіше
це робити (тобто чим більша фінансова інклюзивність),
тим легше накопичувати багатство
Переваги фінансової інклюзивності

Використання всіх
можливостей фінпослуг

Доступність ресурсів

(безоплатні 2-місячні кредити — звична річ)

(депозити, розтермінування
платежів, страхування)

Додатковий дохід

(кешбеки, знижки та акції при оплаті
карткою, відсотки на поточний рахунок)

Автоматичний облік витрат,
що підвищує ефективність
їх використання
(майже у кожному онлайн-банкінгу)

Громадяни

Зменшення витрат, ризиків
та спрощення роботи
з грошима

Ресурси для розвитку
та розширення діяльностів

Доступ до ринків

Кардинальне зростання
швидкості операцій

(продажі за кордон зараз майже
неможливі без фінпослуг)

(поступово всі перекази стають
швидше та дешевше)

Бізнес

Розподіл вільних
ресурсів для найкращого
їх використання)

Зростання конкуренції
через зменшення витрат

Можливість накопичення
значних капіталів для
реалізації великих проектів

Зростання
ефективності використання
фінансових ресурсів
всіх економічних суб’єктів

Економіка загалом

Джерело: відкриті джерела

19

ВКЛЮЧЕНІСТЬ У ФІНСЕКТОР
СПРИЯЄ ЗРОСТАННЮ ЕКОНОМІКИ
Дослідження доводять, що рівень залучення до фінансових послуг
(фінансова інклюзивність) корелює з рівнем розвитку економіки
Фінансова інклюзія

(частка населення віком >15 р., що мають
фінансовий рахунок), 2017
100

Швейцарія

80

Україна

Польща

60

40

20

Розвиток економіки

Афганістан

0

(ВВП на особу за ПКС у цінах 2011 р., тис. дол., 2018 р.)
10

20

30

40

50

60

В економічно сильних країнах фінанси —
вагома частка економіки

15%

Україна

2,8 2,0
Пакистан

3,4
Туреччина

Японія

Чілі

10%

3,9
Німеччина

���������

������

���������

4,2

5,2 4,8
Ізраїль

�������

����

США

Швейцарія

25%
20%

26,2 9,5 7,6
Люксембург

30%

���

���������

Роль фінансів в економіці*

3,7

Україна
��������

трлн дол. до 2025
додасть до річного ВВП
країн, що розвиваються,
широке використання
цифрових фінансів
(McKinsey & Company)

5%
0%

*частка фінпослуг та страхування у ВВП, ;2017-2018 рр. останні доступні дані

Джерела: WBG, Eurostat, відкриті джерела
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DISCLAIMER
Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх
зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Попри те, що
даний довідник ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для
отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується
використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, в якості професійної консультації
з конкретного питання або для винесення професійного судження.
Дані зібрані та підготовлені до друку у 2020 році.
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