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ВСТУП
FinTech-індустрія — це витончене 
поєднання існуючої фінансової системи та 
сучасних технологій.

Цей симбіоз змінює ринок фінансових 
послуг. Формуються нові ніші. Нові 
фінансові продукти зручні, інтуїтивно 
зрозумілі, персоналізовані та доступні. 
Вони залучають дедалі більше людей до 
фінансової системи. Традиційні 
фінустанови змушені конкурувати або 
співпрацювати з зухвалими 
FinTech-стартапами. 

Українські банки відіграють важливу роль 
у становленні національної 
FinTech-індустрії.   

Дмитро Зарахович, Дмитро Богатирьов, Юлія Кирпа, 
Андрій Пишний, Володимир Москаленко,
Юлія Червоноока

НБУ ◆
Нацкомфінпослуг ◆

Держфінмоніторинг ◆
НКЦПФР ◆

Регулятивне 
середовище

FinTech-
провайдери

Платіжні провайдери ◆
Маркетплейси ◆

Скоринг-сервіси ◆
Аналітичні центри ◆

Розробники ◆  

Продукти 
FinTech

Мобільні додатки ◆
Веб-сервіси ◆ 

SAAS ◆

Державна служба статистики 
України (Держстат)
Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
Національна комісія фінансових 
послуг (Нацкомфінпослуг)
Національний банк України (НБУ)
Ощадбанк
ПриватБанк
Райффайзен Банк Аваль
Українська асоціація платіжних 
систем (UAPS)
Універсал Банк
Юридична фірма AEQUO 
(AEQUO)
B-Hive
BNP Paribas
Business Insider
Business Insider Intelligence (BI 
Intelligence)
Capgemini
CB Insight
China Pacific Insurance Company
CNBC
Craft
Crowdfunding
Crunchbase
Deloitte
Ernst & Young (EY)
European Banking Federation
European Central Bank (ECB)
Eurostat
Finance.ua
Gartner
HelgiLibrary
Innovate Finance

International Monetary Fund 
(IMF)
KPMG
Massolution
Mastercard
Newzoo
Opensignal
Pagan Research
Promontory Financial Group 
(PFG)
Quora
Revolut
Swiss Re Institute
Techfoliance
The Balance
The Consultative Group to Assist 
the Poor (CGAP)
The Guardian
The New York Times
The Royal Bank of Scotland
The World Bank
TransUnion
Venture Scanner
Wired
World Bank Group (WBG)
ZhongAn

Навіщо ми створили цей довідник

У нашому довіднику ми пояснюємо,
що таке FinTech, хто є гравцями ринку 
фінансових технологій та як влаштовані 
сегменти FinTech-ринку. Ми відобразили 
еволюцію фінансової та банківської 
системи, показали юридичні стимули та 
перешкоди розвитку молодої індустрії
в Україні та світі.

Що показано у цьому довіднику

Як влаштована FinTech-індустрія Особлива подяка

Джерела

Банки ◆
Кредитні установи ◆

Страхові компанії ◆
Фондові біржі ◆

Інвестфонди ◆ 
Пенсійні фонди ◆

Традиційні 
фінустанови
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FINTECH
В УКРАЇНІ

РЕГУЛЮВАННЯ 
FINTECH

ФІНАНСОВА
СИСТЕМА

FINTECH
У СВІТІ



ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСАХ ФІНАНСОВА 
СИСТЕМА

Джерела: KPMG, CB Insight, IMF, Business Insider, The New York Times, The Guardian, B-Hive, Quora, CNBC, BNP Paribas, Venture Scanner, EY

Створено PayPal

Перший електронний переказ коштів 
(Western Union)

Запатентовано 
касовий апарат

Перша кредитна картка, оплата 
можлива в 20 ресторанах

Перший банкомат 
(Лондон, Barclays)

Заснування SWIFT — 
міжнародної міжбанківської 

системи платежів

Запуск 
онлайн- 
банкінгу
в США

Security First 
Network Bank, 
перший 
виключно 
онлайн-банк 
США

Перший мобільний 
платіж, здійснений 
за допомогою 
СМС

Створено безконтактну 
кредитну картку

Запуск M-Pesa в Кенії. Мобільний 
банкінг через мережу оператора зв’язку

Набуття чинності Директиви 
про платіжні системи PSD2

Перша бакалаврська програма 
з FinTech, Франкфуртська школа 
фінансів та менеджменту

Mastercard
запускає тестування 
біометричних 
банківських карток

BNP Paribas запустив 
VR-додаток для 
мобільного банкінгу

$58 млрд — 
інвестиції
у FinTech за перше 
півріччя 2018 р.
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FinTech- 
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Запуск 
краудфандинг-платформи 
Kickstarter

Перша 
Bitcoin-трансакція

Запуск Google Wallet

Запуск Apple Pay

Анонсовано проведення 
першого ICO
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Джерела: Держстат, HelgiLibrary, Eurostat
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО 
СЕКТОРА В ЕКОНОМІЦІ
Активи банків від ВВП,
2017 р., %

Франція

КитайСінгапур

Австралія

Швеція

ОАЕ

Чехія

Італія США

Сербія

Білорусь

Україна

Роль фінансового та страхового секторів, 
2017 р., % 

Фінанси та страхування забезпечують рух капіталу
в економіці, чим стимулюють її розвиток та пришвидшують
зростання. FinTech — це можливість суттєво підвищити
ефективність фінансової та банківської системи і, як результат, 
всієї економіки 

У ВВП  У зайнятості

ЄС

Україна
4,4%

2,3%

1,3%

2,3%

ФІНАНСОВА СИСТЕМА
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Джерела: НБУ, WBG*2016 р.

У фінансовій системі банки відіграють основну роль. Вони 
забезпечують грошовий взаємозв'язок всіх економічних 
суб'єктів. Акумулюючи вільні фінансові ресурси від населення 
та бізнесу, вони кредитують сектори, що мають у цьому потребу. 
Надійність та ефективність банківської системи — запорука 
стабільного розвитку економіки. Передові рішення у сфері 
FinTech можуть пришвидшити та покращити 
ризик-менеджмент та аналіз кредитоспроможності клієнтів, що 
забезпечить підвищення якості кредитного портфеля

БАНКИ — ОСНОВА 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ

Частка проблемних кредитів від загального 
обсягу наданих кредитів, 2017 р., %

Україна Греція Італія Польща Данія Швейцарія*

55%
46%

14
%

4% 2% 1%

ТОП-10 банків за обсягом виданих кредитів
станом на 01.07.2017, млрд грн

Райффайзен 
Банк Аваль 

УкрсиббанкУкрсоцбанкУкргазБанк ПУМБОщадбанк Укрексімбанк Альфа-БанкПриватБанк Сбербанк

66 57 44 35 31 30 27 23 18 17

ФІНАНСОВА СИСТЕМА
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Джерела: НБУ, European Banking Federation, ECB*станом на 01.01.2018 р. **ЄС + Ісландія, Монако, Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино

Велика кількість відділень 
перестала бути характеристикою 
ефективності та зручності для банку. 
Cмартфони замінили банківські 
відділення, а пошук найближчої 
доступної каси перетворився на 
відвідування платіжного терміналу,
в сусідньому будинку

В ЄС 77% користувачів
використовують мобільний банкінг, 
а кількість безготівкових операцій
постійно зростає

12  банків
на 1 млн ос.

359  відділень
на 1 млн ос.

ЄВРОПА**
2017

ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ        
СИСТЕМИ

Приріст кількості 
безготівкових транcакцій
в ЄС за 2016 р. відносно 2011 р.

35%

УКРАЇНА

2010 2017

2 банки
на 1 млн ос.*

223 відділень
на 1 млн ос.*

4  банки
на 1 млн ос.

458 відділень
на 1 млн ос.

37 тис.
банкоматів

30 тис.
банкоматів

35 млн
активних карток

29 млн
активних карток

2,3 млрд
безготівкових 
операцій

0,1 млрд
безготівкових 

операцій 252 тис.
терміналів*

108 тис. 
терміналів -50%

-51%

+23%

+21%

+1 553%

+133%

ФІНАНСОВА СИСТЕМА
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Тайвань

Гонконг

Південна 
Корея

Сполучене 
Королівство

Японія

Швейцарія

Австралія

США
Німеччина

Китай

Індія

Україна

20

15

10

5

Джерела: Нацкомфінпослуг, WBG, Swiss Re Institute, 
ZhongAn, China Pacific Insurance Company 

*за обсягом премій

РОЛЬ СТРАХОВОГО СЕКТОРА 
В ЕКОНОМІЦІ
Валові страхові премії від ВВП, 
2016 р., %

Традиційний 
страховик

(один із лідерів 
ринку Китаю)

Перший виключно 
онлайновий 

страховик Китаю

ZhongAn

Приріст страхових  
премій, 2017–2016 рр., %

Кількість працівників, 
2017 р., тис. ос.

Страхування зменшує
втрати від реалізації 
ризиків. Таким чином 
якість життя покращується, 
а економіка зростає. Наразі 
Україна відстає за рівнем 
проникнення страхування. 
InsurTech суттєво спрощує 
доступ до страхових 
продуктів і зменшує їхню 
вартіть і прискорює 
поширення

Life

Non-life

Структура страхового ринку*, 
2017 р., %

СвітУкраїна

93% 46%

China Pacific 
Insurance Company

102

20% 75%

3

ФІНАНСОВА СИСТЕМА
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
FINTECH В УКРАЇНІ

Джерела: ІнАУ, Newzoo, Opensignal, World Bank Group

Частка людей, що використовують 
Інтернет, другий квартал 2018 р., %

Рівень проникнення фінансових послуг, 
частка від населення віком 15+, 2017 р., %

Рівень проникнення смартфонів,
вересень 2018 р., %

Рівень покриття мережею 3G або вище, 
вересень 2016 р., %

Мають акаунт
у фінансовій установі

13,2 млн ос.
Unbanked-
населення 

Мають дебетову 
картку

Використовували дебетову 
або кредитну картку, щоб 

здійснити покупку

Використовували Інтернет, 
щоб оплатити рахунки або 

здійснити покупку

Використовували Інтернет, 
щоб оплатити рахунки або 

здійснити покупку

Використовували 
Інтернет для доступу до 

фінансового акаунту

Використовували 
Інтернет для доступу до 

фінансового акаунту

65% 48% 45%

63% 49% 39% 29% 18%

22,5 млн ос.
користуються 
фінпослугами

FINTECH
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Платіжна система

On-
demand- 
страху-
вання

Крипто-
валюти

Смарт-
контрак-

ти

Децен-
тралізо-

вані 
бази 

даних 

Токени

Чат-боти Фінтре-
кери

Р2Р- 
страху-
вання

Мікро-
страху-
вання

Страхові 
соц-

мережі

Аналі-
тика 

законо-
давства

Онлайн- 
банкінг

Аналіз 
Big 

Data

Скорин-
гові 

маркет-
плейси

Агрега-
тори 
Open 
Data

Р2Р- 
креди-

тування

Мікро-
кредиту-

вання

Балан-
сове 

кредиту-
вання

Кастомі-
зоване 

кредиту-
вання 

Мобі-
льний 

банкінг
Платіжні 
сервіси

Альтер-
нативні 
пере-
кази

Робо-ед-
вайзери

Мене-
джери
персо-

нальних
фінансів

Джерело: аналіз Top Lead 

FINTECH VALUE CHAIN

РЕГУЛЯТИВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ
створює правила
для гравців ринку

ТРАДИЦІЙНІ ФІНУСТАНОВИ
тримають фінансові ресурси, 
розвинену інфраструктуру
та клієнтську базу

ПРОДУКТИ                    FINTECH 

Емітент Платіжний 
агрегатор

Скоринг-
сервіси

Страхові 
агрегатори

Крипто-
валютні 
біржі 

Трейдингові 
платформи

Компанії з 
автоматизованого 
інвестмене-
джменту

Компанії з 
управління 
персональними 
фінансами

Криптогаманці Блокчейн- 
розробники

Інформаційно-
аналітичні 
центри

Провайдери 
ідентифікації

Моніторингові 
компанії

Скоринг-
сервіси

Платформи для 
гейміфікації 
страхування

Р2Р- 
платформи

Краудфандингові 
платформи

Платіжний 
провайдер

FINTECH-ПРОВАЙДЕРИ
за допомогою технологій покращують 
фінансові послуги та розширюють 
можливості для користувачів

Платежі та перекази

Кредитні 
установи

Страхові 
компанії

Пенсійні 
фонди

Фондові
біржі

Банки

Інвест-
фонди

Кредитування 

Insurtech

Regtech

Криптовалюти та блокчейн

Управління фінансами

НБУ

НКЦПФР

Держфін-
моніторинг

Нацкомфін-
послуг

Компанії з 
податкового 
менеджменту

Компанії з 
управління 
ризиками

Р2Р-платформи

Кредитні 
маркетплейси

Екваєр

Майнінгові 
компанії

Процесингові 
центри

FINTECH
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FINTECH-ПРОВАЙДЕРИ В УКРАЇНІ

20:18 68

Джерело: дані з відкритих джерел*довільна вибірка компаній та додатків

FINTECH

Мобі-
льний 

банкінг

Аналі-
тичні та 
скорин-

гові 
системи

Мікро-
креди-

тування

Чат-ботиКрипто-
додатки

Мене-
джери 
персо-

нальних 
фінансів

Краудфан-
дингові 

плат-
форми

Р2Р/Р2В- 
кредиту-

вання

Сервіси з 
перевірки 
компаній

Агрега-
тори Open 

Data

Мобі-
льні 

гаманці

Платежі 
та 

перекази

Ощад 24/7

 Raiffeisen Online

 OTP Smart Monobank

Приват24

Wallet Factory

Pay Force

Portmone

Easypay

Global Money

UAPay

MOSST

iPay

Moneyveo

My Wallet

iFinance

MyCredit

Taplend

CreditPlus

bNesis

YouControl

Kuna

BTC Trade UA

Karbo

Paytomat

Finance Controlling

Finkee

mTax

HomeMoney

CoinyPay

PayLastic
LeoBot

Ustarter

MO Cash
Finhub

Na-Starte
Спільнокошт

IntelScoring

Verdictum

Smart Data

YouScore

Ліга:Закон

Opendatabot
Prozorro
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БЕЗГОТІВКОВІ ПЛАТЕЖІ В УКРАЇНІ

Україна активно рухається у бік cashless-економіки. 
Вже можна спостерігати певні успіхи, але відставання 
від розвинених країн значне. Це створює можливості  
для активного розвитку FinTech-індустрії в Україні

Обсяг операцій,
II кв. 2018 р., млрд дол.

За допомогою платіжних карток, 
що випускаються банками

Джерела: НБУ, UAPS, IMF

2 26

Частка готівки у грошовій масі для 
різних країн, липень 2018 р., %

Данія Австрія Фінляндія Польща Молдова Україна

28%
24%

19%
12%9%

4%

резидентів

в межах України

в Україну

з України

нерезидентів

1,4
1,3

TYME
0,5

Поштовий переказ 
«УКРПОШТА»0,4

Фінансовий світ0,1

City 240,1

Інші0,2

Western Union 0,4
Money Gram0,1

Інші0,2

0,6

1,3

0,1

0,5

0,1

0,0006

0,0004

зб
іл

ьш
ен

о
 у

 9
 р

аз
ів

0,1

у власній 
мережі банків

у мережі 
іноземних банків

у мережі 
інших банків

21
Mastercard

17,5

Visa
8,5

ПРОСТІР (Нацбанк) 0,2

Інші
0,01

4

1

0,6

Через системи переказу коштів
(за виключенням банків, карткових платіжних 

систем та поштових відділень)

приріст кількості 
карткових безготівкових 
операцій за 2015–2017 рр.+80%

FINTECH
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Джерело: НБУ

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ В УКРАЇНІ

Ринок платіжних карток в Україні постійно 
зростає. Незважаючи на економічну кризу,
за останні п’ять років:

+5% — кількість активних платіжних карток
+48% — кількість підприємств торгівлі та сфери 
послуг з можливістю безготівкових платежів
+55% — кількість платіжних терміналів

Наявність технології безконтактних 
платежів станом на I півріччя 2018 р., %

76% 5% КарткиТермінали

операцій із платіжними 
картками у 2017 році
на суму

3млрд

₴1,3 трлн

Структура операцій з платіжними картками 
за обсягом, %

Структура безготівкових операцій 
за обсягом, %

Безготівкові 
платежі

Отримання 
готівки

2008 2010 2012 2014 2016 1 півріччя 
2018

У мережі 
інтернет

Перекази з картки 
на картку

В торговельній 
мережі

У пристроях
самообслуговування3%

36%

31%

30%

5% 7%
12%

25%
35%

44%

FINTECH
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ЛІДЕРИ У СФЕРІ 
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Наразі ринок платіжних карток
монополізований. Проте останні
тенденції свідчать про поступову
диверсифікацію емітентів

Джерело: НБУ*хоча б одна видаткова операція за останні три місяці

Загальна кількість платіжних карток в Україні, 
01.07.2018 р., млн шт. 

ТОП-5 банків за кількістю активних карток, 
загальна кількість карток та частка активних, 01.07.2018 р., млн шт. 

з них активних*

зменш
ено

у 4
 р

ази

60,1

59% 

Розподіл активних платіжних карток 
за емітентами, % від загальної кількості

01.01.2017 01.07.2018

54%54%

24%

8%

18%

49%ПриватБанк

ПриватБанк

29,7

Ощадбанк

11,0

53%

Райффайзен 
Банк Аваль

4,9

45%

УкрСиббанк

2,3

47%

67%

Альфа-Банк

2,0

90%

23%

7%

17%

Інші

Райффайзен Банк Аваль

Ощадбанк

FINTECH
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MOBILE BANKING 
В УКРАЇНІ

Джерела: ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк, Райффайзен Банк Аваль

Порівняння найпопулярніших
додатків мобільного банкінгу

наявна
функція

відсутня

Перекази за номером з телефонної книги

Платіж на вільні реквізити

Оплата комунальних послуг

Шаблони платежів

Управління лімітами

Прив'язка карток до Apple Pay/Google Pay

Зняття готівки без платіжної картки

Випуск та перевипуск карток

Відкриття депозитів

Зміна PIN-коду

Випуск віртуальної картки 

Вхід за допомогою відбитку пальця

Блокування та розблокування карток

Служба підтримки — месенджери/у додатку

Privat 24 Oschad 
24/7 monobank Raiffeisen 

Online

FINTECH
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ШЛЯХ ПЛАТЕЖУ

Джерело: Ощадбанк

FINTECH

Оплата комунальних послуг через мобільний банкінг Ощад 24/7 

Підготовчі кроки банку

Інтеграція систем для можливості приймання платежів на користь постачальника 
послуг та консолідація всіх особових рахунків у єдину квитанцію

Укладення договору про приймання платежів на користь постачальника послуг

Клієнт Ощад 24/7 Постачальник

Вибір постачальника послуг 
(наприклад, Міськенерго)
та введення особового рахунку 

Редагування даних та 
підтвердження платежу

4
Перевірка залишку на рахунку та 
спрямування запиту на зняття коштів

Передача реєстрів 
прийнятих платежів

Зарахування коштів на 
особові рахунки клієнта

8

Перерахування коштів на 
рахунок постачальника

Процесинговий центр

1
Виставлення рахунку
на оплату

3

Запит та отримання даних про 
заборгованість клієнта

2

5

Формування квитанції та 
сповіщення про 
здійснення платежу

6

9

7

17



БАНКИ ТА FINTECH

Джерело: дані з відкритих джерел*перелік не є вичерпним

Міжнародні
FinTech-продукти

Акселераційні
програми

Проекти фіналістів 
акселерацій

Банківські 
Fintech-продукти*

Банк

Ощадбанк

UKRSIB QR
ЧАТ-БОТИУкрсиббанк

ОТП Банк

Альфа-Банк

ПриватБанк

ТАСКОМБАНК

Райффайзен 
Банк Аваль

Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay

Як українські банки взаємодіють з FinTech*

FINTECH

ПУМБ

POPCORP

Open Banking 
Lab

Alfa Digital

Raiffeisen 
Digital HUB

Ощад 24/7
(mobile)

Ощад PAYчат-бот «Онлайн 
помічник»

Raiffeisen Online

Raiffeisen Pay

ПУМБ OnlinePayHub

ПУМБ mobile

TAS24

MAXI CARD

TAС Лінк

TAS2U

UKRSIB online

OTP Smart

Alfa-mobile

YouScore
Future Agro Finance

CoinyPaybNesis

Airpay

LiqPAY

IPay Приват24

QR-ПЛАТЕЖІ

18



FINTECH-РІШЕННЯ ОЩАДБАНКУ

Джерела: НБУ, Ощадбанк, Finance.ua

Основні технологічні досягнення на шляху реформування Ощадбанку  

Електронний архів — єдиний архів 
клієнтів: фізичних та юридичних осіб

Перша безконтактна оплата 
проїзду в метро

Мобільні відділення
(на базі КрАЗів)

Безкоштовна і миттєва 
«точка входу» в Ощадбанк —  

«Моя картка»

№1 за приростом 
активних платіжних 

карток (2015–2016 рр.)

Prepaid-картки

 Відкриття депозиту 
онлайн

 Google PAY

Старт 
оновленого 
Ощад 24/7

Bank ID 
(розробка 
Ощадбанку 
передана НБУ)

Старт випуску 
муніципальних карток 
(Київ, Львів, Чернівці, 
Чернігів, Мукачево, 
Житомир)

№2 на ринку 
торгового 
еквайрингу

2011 р. — №32 

Електронне пенсійне 
посвідчення

Оновлений 
сайт банку

 CorpLight — система 
дистанційного обслуговування 
для ММСБ

Запуск ОщадPAY

NFC-кільце для 
платежів

№2 на ринку за кількістю 
зон самообслуговування

 Apple PAY

Першим в Україні почав застосовувати SWIFT gpi 
(система онлайн-відстеження Swift-платежів)

Цифрова Prepaid-картка 
(перший в Україні банк-емітент)

28 млн безконтактних оплат 
проїзду в метро за 3 роки

Екваєр найбільших заходів 
(Atlas Weekend, фінал Ліги чемпіонів)

Впровадження United Data 
(єдина IT-інфраструктура для всіх 
регіональних управлінь)

3 млн користувачів 
в Ощад 24/7

 Garmin Pay

2018

2017

2016

2015

FINTECH
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Джерело: НБУ

Клієнт Особиста 
ідентифікація Послуга

Фізична або 
юридична особа

Для більшості послуг
фінустанов необхідна
особиста ідентифікація
клієнта фінустановою
або агентом. У звязку
з цим існують наступні 
недоліки

Висока вартість

(утримання приміщень 
та необхідність 
наявності персоналу)

Довготривалість

(необхідність відвідати 
приміщення 
відповідного суб’єкта)

Географічна 
обмеженість

(складність доступу 
для осіб, що 

територіально 
віддалені)

Бюрократичні 
перепони

(необхідність мати 
всі необхідні 

документи при собі)

◆ Відкриття рахунку
◆ Випуски платіжної картки
◆ Отримання адмінпослуги
◆ Отримання кредиту
◆ Підписання договору

Поточний процес ідентифікації

Дозволяє ідентифікувати 
користувача в інтернеті, 
використовуючи дані, що він 
попередньо надав банку

Основною умовою подальшого розвитку BankID
є законодавче врегулювання. Зміни, що дозволять 
застосовувати BankID як механізм авторизації нарівні 
з іншими, забезпечать умови для його активного 
поширення 

Клієнт Послуга

Можливості BankID від НБУ
(Розроблено Ощадбанком)

Віддалена 
ідентифікація за 

допомогою BankID

Переваги BankID

Високий рівень 
проникнення 
банківських послуг

(35 млн активних 
платіжних карток)

Стандартизованість 
даних

(набір даних 
встановлюється 
Нацбанком)

Високий рівень 
безпеки
(двоетапна 

автентифікація 
користувачів)

Простота 
використання

(не потрібно укладати 
будь-які додаткові 

договори)

FINTECH
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FINTECH
В УКРАЇНІ

РЕГУЛЮВАННЯ 
FINTECH

ФІНАНСОВА
СИСТЕМА

FINTECH
У СВІТІ



США

Нова 
Зеландія

3

Швеція

3

Ірландія

3

Ізраїль

3

Австралія

10

Бразилія

2

Польща

2

Нігерія

2

Сінгапур

2

Мексика

2

Канада

6

19

1

Тайвань

1

Кенія

1

Мальта

1

Японія1

Фінляндія

1

Швейцарія

1

Бельгія

1
Турція1

Італія

1

Південна 
Корея

4
Індія

9

Китай8

Сполучене 
Королівство

5

Німеччина

5

Франція

Нідерланди

2

Джерела: KPMG, СB Insights, Crunchbase  

*ТОП-100 компаній на основі методології KPMG за показниками 
зібраного капіталу, продуктової та географічної диверсифікації 
та ін. Розподіл за категоріями здійснювався виходячи
з основного продукту компанії

СТРУКТУРА 
FINTECH Географія ТОП-100 FinTech-компаній 

станом на листопад 2017 р.

Кредитування
32%

Платежі
21%

Трансферти та 
ринок капіталу

15%

ІnsurTech
12%

Управління 
фінансами

7%

Решта 22 — єдинороги 
вартістю менше
3 млрд дол.

Структура ТОП-100 
FinTech-компаній 
світу за галузями* 
станом на листопад 2017 р., %

Ant Financial

Lu.com

JD Finance 

Stripe

Paytm

Robinhood

SoFi

Credit 
Karma

GreenSky

Oscar

BGL 
Group

Circle

150,0

30,0

18,5

9,2

7,0

5,6

4,04,0
3,5

3,6
3,2

3,0

3,0

23,47

Загальна 
капіталізація 34-х 
FinTech-єдинорогів 
станом на червень 2018 р.,
млрд дол. 

272,07

RegTech та 
кібербезпека

6% 

Блокчейн та 
цифрові валюти

4%

Аналітика

3%

FINTECH
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ІНВЕСТИЦІЇ
У FINTECH

FINTECH

Основні регіони інвестицій у FinTech-компанії,
млрд дол. США

Світові інвестиції у FinTech-компанії, 
млрд дол. США

Для FinTech характерні венчурні інвестиції, що відображає динаміку розвитку 
індустрії. Інвестори готові ризикувати і часто вкладаються в проекти на 
початкових стадіях їх існування, фактично інвестуючи в ідею. За перше півріччя 
2018 року середній обсяг таких угод становив 1,7 млн дол.

Географія інвестицій у FinTech суттєво 
змінилася порівняно з 2014 роком. 
Наразі найпривабливішим регіоном для 
інвестицій у фінансові інновації є Азія

Джерело: KPMG*за винятком Сполученого Королівства

2014

2015

2016

2017

1 півріччя 2018

Сполучене 
Королівство

16,1

4,5

0,8

6,8

5,5

Азія

16,8

5,4

11,8

9,4

4,2

Європа*

12,6

6,5

6,7

9,9

4,5

США

20,3

24,1

16,5

14,2

39,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 півріччя 
2018

12,9 млрд 
придбання WorldPay, яка 
спеціалізується на платежах

14,0 млрд
венчурного капіталу залучено 
Ant Financial

8,9 15,1

42,3
62,5

43,2 38,1
57,8

Структура інвестицій у FinTech-компанії за 
механізмом реалізації, 2016–2017 рр., %

Злиття і поглинання

Венчурні інвестиції

41%

59%

FINTECH
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Сполучене 
Королівство

США

Італія

Бразилія

2

Росія

2

Мексика

2

Німеччина

2

2

Фінляндія

1

Швеція

1Данія

1

Південна 
Корея

1

Японія

1

Єгипет

1

Україна1

Канада

2

Китай

3

Франція

6

Іспанія

1

5
Польща

2

Джерела: Techfoliance, Craft, Crunchbase, Revolut, 
the Royal Bank of Scotland, Pagan Research

Кількість необанків по країнах
(станом на січень 2017 р.)

Необанки — компанії, які надають банківські послуги. Вони не мають фізичних відділень
і представлені у вигляді мобільного додатку (веб-сервісу)

Необанки можуть функціонувати як 
самостійна установа отримавши власну 
банківську ліцензію, або на базі існуючих 
банків за рахунок їхньої ліцензії   

Перевага необанків у їхній 
зручності та низьких комісіях 

через відсутність витрат на 
відділення

Необанк-єдиноріг
Revolut

Один з найбільших
банків у Сполученому Королівстві

The Royal Bank
of Scotland

3
з 2015 р.

291
з 1727 р.

34,5

625% 104%

728,0
зекономили 
клієнтам за 

весь час

3 191,5
заробили 
на комісіях 
у 2017 р.

0 744

2,0 5,5

31,1

Час існування, 
роки

Співвідношення 
доходу на одного 

працівника, 2017 р., 
тис. доларів

Приріст доходу, 
2016/2017, %

Комісія,
млн доларів

Кількість 
відділень, 2017 р.

Кількість онлайн- 
користувачів,
2017 р., млн oc.

Співвідношення показників
нео- та традиційного банку

NEOBANKING FINTECH
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Джерела: KPMG, CB Insights, Crunchbase, Capgemini

Динаміка обсягу інвестицій в InsurTech 
(венчурний капітал, M&A та прямі інвестиції), млрд дол.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,4

0,6 1,2
1,8

8,6

4,5

12,3

7,4

Оціночна вартість єдинорогів у сфері 
InsurTech, млрд дол.

Oscar, 
США

BGI Group, 
Сполучене 

Королівство

Zhong An 
Insurance, 

Китай

Clover, 
США

3,2 3,0 2,0 1,2

INSURTECH

On-demand insurance
Саша цінує свою гітару. Тому 
застрахувала її на 10 днів 
гастролей на Далекому Сході

P2P-страхування
Її музичний колектив має 
підписку на сервіс P2P- 
страхування. Вони платять 
внески та визначають 
умови страхових виплат

Страхові «соцмережі» та гейміфікація
Орендодавці схвально відгукуються про

Сашу. Тому у неї відмінний рейтинг на
скоринг-сервісах. Вона може орендувати

квартиру без завдатку. Саша не 
переходить дорогу на червоне

світло, дотримується здорового способу 
життя та регулярно обстежується

у лікарів — страхові компанії
пропонують їй суттєві

знижки на страхування
життя

Кастомізоване та 
персоналізоване страхування
З Instagram-сторінки Саші 
страхова компанія знає, що вона 
є шанувальницею екзотичних 
страв. Тому перед гастролями на
Далекий Схід компанія
запропонувала їй страховку на 
випадок отруєння від
переїдання екзотичних страв

Мікрострахування
Саша грає концерти тільки
у своїх «щасливих» черевиках. 
Вона застрахувала їх на випадок 
крадіжки та пошкодження

Штучний інтелект, машинне навчання, 
інтернет речей, великі дані, відкриті АРІ — 
технології, що роблять можливим 
виникнення нових страхових ніш, які 
полегшують та розширюють доступ до 
страхових послуг

страхових вимог до 2030 р. будуть 
оброблюватися автоматично за 
допомогою штучного інтелекту90%

FINTECH
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Джерела: CB Insights, Crunchbase, TransUnion

LENDTECH

Оціночна вартість FinTech-єдинорогів у сфері кредитування 
на початок 2018 р., млрд дол.
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Інвестиції у сферу альтернативного 
кредитування, млрд дол.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,6

2,3

5,6
4,3 4,0

1,5

Динаміка структури ринку 
кредитування за кредиторами, % 

Традиційні фінустанови 
(банки, кредитні спілки та ін.)

FinTech

Загальна сума заборгованості за незабезпеченими 
кредитами фізичним особам у США, млрд дол.

2012 2017станом на другий квартал

45

106

4%96% 68%32%

FinTech сприяє зростанню ринку споживчих кредитів. 
Він дозволяє охопити сектор високоризикових 
позичальників, прискорюючи процес кредитування
та зменшуючи ризики шляхом застосування 
передових методів їх оцінки

Компанії в цьому сегменті займаються, наприклад, аналізом 
великих даних (активність у соцмережах, історія платежів, 
добросовісність виконання зобов'язань тощо), збираючи 
інформацію, яка б мала значення для отримання кредиту або займу

Цифрові платформи, які поєднують позичальників та кредиторів, — 
фактично майданчики кредитних послуг для малого, середнього 
бізнесу та фізичних осіб. Для останніх зазвичай пропонують 
мікрокредити або розстрочку для споживчих товарів

Завдяки цим моделям особи, які не мали можливості отримати 
традиційні кредити, можуть бути сполучені безпосередньо
з інвестором або отримати кредит без застави з кредитного 
портфеля такої FinTech-компанії

01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101

01010101
01010101
01010101
01010101

Кредитні 
маркетплейси 

Р2Р-кредитування;
Балансове 
кредитування

Кредитний 
скоринг
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CROWDFUNDING

Джерела: Crowdfunding, CGAP, Massolution 

2015

20111,5

Обсяг коштів, залучених 
через платформи 

Crowdfunding у світі,
млрд дол.

Моделі отримання 
винагороди для спонсорів

СПОНСОРИ
CROWD

ФАНДРАЙЗЕРИ

100,0

◆ Отримання частки у проекті
◆ Безкорисна участь у проекті 
◆ Отримання винагороди за участь у проекті 
◆ Кредитування проекту

незначні суми від 
одного  спонсора

значні суми інвестицій від 
багатьох спонсорів до 

одного проекту

Фізичні особи

Кредитори

Фінансові установи 

Венчурні компанії 

Приватні інвестори

Бізнес 

Фізичні особи

Громадські організації

Стартапи

Благодійні організації

Малий та середній бізнес

Основоположні принципи Crowdfunding: 

Значна кількість внесківНезначні суми внесків Трансакції здійснюються 
через онлайн-платформи

Результати популярних 
Crowdfunding-платформ 

50 9 14Загальна кількість 
спонсорів, млн ос.

Gofundme Indiegogo Kickstarter

3Усього залучено 
коштів, млрд дол. 5 1

інфраструктура якої 
містить платіжні сервіси, 

систему винагород, 
контроль виконання 

проектів та ін.

ПЛАТФОРМА 
CROWDFUNDING

FINTECH
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Джерела: Capgemini, The Balance, BI Intelligence, CB 
Insights, Crunchbase, KPMG, Gartner 

*Візуальна компіляція функцій електронних/мобільних 
сервісів та додатків для управління фінансами 

**Прогноз

WEALTHTECH
Єдинороги в сегменті управління фінансами, 
млрд дол.

взаємодії споживачів з бізнесом до 2020 р. 
буде проходити без «живого» спілкування85%

Робо-едвайзер*

Аналізує витрати та пропонує
шляхи їхньої оптимізації, формує 
план погашення фінансових 
зобов’язань: іпотеки, займу, кредиту

Здійснює фінансову підтримку 
користувача в реальному часі: 
попереджає про перевищення 
витрат на добу, рекомендує, де 
поїсти, куди сходити відпочити, 
де заправити автомобіль

Самостійно сплачує 
комунальні платежі, 
податки та заборгованості 
за кредитами

Забезпечує фінансові операції під’єднаних до нього 
смарт-приладів користувача, наприклад, надає 
змогу контролювати витрати холодильника на їжу 
через єдиний фінансовий додаток у смартфоні  

Стежить за витратами, 
заощадженнями, податковими та 

кредитними зобов’язаннями 
користувача 

Здійснює моніторинг 
фінансових, страхових, рітейл- 

пропозицій — програм 
лояльності, акцій, знижок. 

Аналізує ринки цінних паперів, 
пропонує об’єкти для 

інвестування  

Завдяки методам 
машинного навчання та 
аналізу великих данних 

ефективно керує активами 
клієнтів: бере участь
у фінансових торгах, 

оновлює інвестиційне 
портфоліо тощо 

Може підлаштовуватись під 
характер, стиль життя та 

потреби користувача

Robinhood, 
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Китай

AvidXchange,
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51Credit, 

Китай

TongDunTech, 
Китай

JD Finance, 
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30,0
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3,6

1,6
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1,0

Активи, якими керують робо-едвайзери**, 
млрд дол.

2018 2019 2020 2021 2022

402

760
553

1 437

1 045
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BIOMETRICS
Mastercard запровадив систему Identity Check,
а Alibaba — Smile to Pay. Вони надають 
можливість підтвердити платіж, зробивши 
селфі або просто посміхнувшись на камеру 

В Бразилії та Японії банкомати можуть 
сканувати малюнок вен на долоні

Royal Bank, TD Bank і Mastercard тестують 
ідентифікацію для онлайн-платежів на основі 
електрокардіограми, яку зчитує браслет 

Користувачі мобільного додатку USAA Bank 
можуть підтверджувати трансакції за 
допомогою голосу

20:18 68

Біометрика

«має» 

ким
вона
«є»

«знає» 

У FinTech біометрія використовується
для підтвердження фінансових трансакцій 
та для ідентифікації. Її застосування 
спрощує та прискорює взаємодію 
користувачів з FinTech-продуктами 

Існують три головні принципи 
автентифікації — дещо, що особа:

ВІДБИТОК 
ПАЛЬЦЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ЗА ГОЛОСОМ

20:18 68

У вас 4 нових сповіщення

За прогнозами 
аналітиків кількість 
користувачів 
фінансових послуг,
що використовують 
біометрію як засіб 
автентифікації,
сягне 1 мільярда у 2020 
році

млн осіб

2015 2020
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ЗА РИТМОМ 
СЕРЦЯ, 
ПУЛЬСОМ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ЗА МАНЕРОЮ 
ДРУКУ

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ, 
СКАН РОГОВИЦІ ОКА, 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА 
МАНЕРОЮ ХОДІННЯ

2101469657

258

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Прогноз обсягу трансакцій
з використання біометричних 
технологій, млрд дол.

Джерело: PFG

FINTECH 4G
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Хронологія появи додатків
для безконтактної оплати в Україні

Токенізація — технологія, що перетворює 
підключений пристрій на засіб безпечної 
оплати з використанням цифрового кода 
(токена) замість номера картки

Річний приріст кількості 
безконтактних оплат смартфоном 
на основі платформи токенізації від 
Mastercard, серпень 2017–серпень 2018 р.

Фундамент для поширення 
токенізації в Україні

ТОКЕНІЗАЦІЯ FINTECH

Джерела: Mastercard, НБУ, Newzoo, Apple

Рівень проникнення 
смартфонів, вересень 2018 р., %

Частка терміналів, що 
підтримують безконтактні 
платежі, станом на I півріччя 
2018 р., %

Щомісячний приріст пристроїв 
підключених до технології токенізації 
Mastercard в Україні

+25%

76%

Токен — «цифрове ім’я» картки, 16-значна комбінація цифр, що замінює номер картки. 
Складна система шифрування унеможливлює використання даних у разі їх перехоплення 

Україна стала 12-ю (з 43-х) країною 
Європи де почав працювати Apple Pay

Переваги токенізації
Безпечний спосіб оплати (крадіжка токену не дає крадію 
необхідної інформації)

Зручний спосіб оплати (не потрібні будь-які додаткові 
прилади або договори) 

у 68 
разів

лютий 
2017

листопад 
2017

травень 
2018

липень 
2018

Перші NFC-гаманці 
українських банків

Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay

48%
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РЕГУЛЯТИВНІ СТИМУЛИ 
РОЗВИТКУ FINTECH 

Регулятивні «пісочниці» — правовий простір, у рамках якого 
тестуються нові бізнес-моделі, що не врегульовані чинним 
законодавством та не підпадають під контроль регуляторів. 

У «пісочниці» компанії можуть випробувати нові фінансові продукти 
без ризиків для реальних клієнтів, перш ніж подати заявку на 
отримання ліцензії

Поширенню FinTech в світі сприяють 
«FinTech-мости». Це двосторонні угоди, за 
якими уряди обмінюються інформацією щодо 
фінансових інновацій, спрощують процедури 
масштабування FinTech-компаній та їх 
функціонування

Джерела: BI Intelligence, Deloitte, EY, Innovate Finance

Вже функціонує

FinTech-хаб

Є офіційні наміри 
створення

Статус регулятивної 
«пісочниці» 

Канада Данія

Нідерланди

Сполучене Королівство

Росія

Індонезія

Малайзія

Тайланд

Бахрейн

Індія

Бруней 

Гонконг

Тайвань

Норвегія

Швейцарія

США

Австралія

Сінгапур

Японія

Дубай
(ОАЕ)

Абу-Дабі
(ОАЕ)

Подання заявки на участь

Підготовча стадія 

Експериментальна стадія

Етап затвердження

Запуск продукту

◆ Презентація компанії та продукту

◆ Оцінка комерційної доцільності, юридичних 
ризиків та інноваційності продукту 

◆ Розробка тестових параметрів, 
визначення критеріїв успіху або невдачі 

◆ Визначення заходів безпеки для користувачів  

◆ Розробка плану дій на випадок невдачі та 
перехідний період після «пісочниці»

◆ Встановлення строку участі в «пісочниці»

◆ Тестовий період: постійна звітність, аудит 
діяльності третіми компаніями 

◆ Отримання ліцензії

◆ Розгляд заявки регулятором

Операційна модель участі в 
«пісочниці» складається з 4-х стадій:

Два роки існування 
британської 

регулятивної «пісочниці»:

276 заявок
89 продуктів 
випробувано
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OPEN BANKING

Джерело: Wired

FINTECH

Що таке Open Banking? Можливості, що відкриває Open Banking 
для FinTech 

Переваги Open Banking

Важливі аспекти

Як працює Open Banking?

Система, згідно з якою банки надають доступ 
до свої даних для інших гравців ринку

Види даних та можливості, що відкривають банки:
◆ Доступ до рахунків клієнтів (за запитом клієнта)
◆ Ініціація платежів з рахунків клієнтів (за запитом клієнта)
◆ Дані щодо фінансових продуктів 
◆ Дані щодо відділень та банкоматів

Хто застосовує Open Banking? Open Banking в Україні 
ЄС та Сполучене Королівство 
законодавчо закріпили Open Banking. 
У Сполученому Королівстві дев’ять 
найбільших банків мусять відкрити 
доступ до своїх даних, у ЄС це 
обов’язково для всіх банків

Угода про Асоціацію з ЄС 
передбачає поступовий перехід до 
правових норм ЄС, які в тому числі 
включають Open Banking

Комплекс рішень, що надає 
можливість програмному 
забезпеченню одного виду 
взаємодіяти з іншим

Нові фінансові посередники, 
які на основі відкритих даних 
банків можуть надавати 
послуги користувачам

За запитом клієнта «компанія» може агрегувати дані за всіма його 
рахунками у всіх банках та надавати комплексну аналітику. Вона включає 
слідкування за витратами, кредитами, депозитами та ін.

Ініціювання платежів передбачає, що «компанія» за запитом клієнта може 
ініціювати платіж від його імені у системі банку. Це сприяє зменшенню 
кількості учасників, що обслуговують проведення платежу, і як результат, 
зменшити його вартість, оскільки кожен з учасників отримує комісійну 
винагороду

Отримавши доступ до даних за фінансовими продуктами банків, «компанії» 
зможуть створити сервіси для порівняння умов продуктів у реальному часі

Зменшення проблеми too big
to fail шляхом зниження 

концентрації банківських послуг

Зростання конкуренції з 
приходом нових технологічних 
гравців

Створення нових 
фінансових продуктів

Підвищення зручності 
користування

Зменшення витрат
для кінцевих споживачів

Банкам забороняється встановлювати плату «компаніям» за доступ 
до своїх даних

«Компанії» можуть виступати фінансовим посередником між клієнтом 
та його банком без укладання спеціального договору з останнім

Банк «Компанії»API
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ 
FINTECH  У ЄВРОПІ

Джерело: AEQUO

05.2016 р.
Управління фінансового нагляду 
Сполученого Королівства першим
у світі впроваджує регуляторне 
тестове середовище (Sandbox) для 
FinTech-компаній. Воно дає 
можливість протестувати інноваційні 
фінансові сервіси без застосування 
звичайних регулятивних норм. 
Пізніше інші європейські країни — 
Швейцарія, Нідерланди та Данія 
впроваджують схожі ініціативи

04.2017 р. 
Міністерство фінансів Сполученого 
Королівства публікує план розвитку 
регуляторного середовища для 
інновацій, який передбачає 
підтримку і просування інновацій 
та зменшення вимог для виходу
на ринок

Модифікована Директива про 
платіжні послуги (PSD2) набула 
чинності. Вона запроваджує 
концепцію прозорого та відкритого 
банкінгу у всіх країнах-членах ЄС

01.2018 р. 02.2018 р.
Управління фінансового
нагляду Великобританії
оголошує плани про початок
співпраці з партнерами з
Європи, Азії та США з метою
створення глобального
світового регуляторного
тестового середовища для
FinTech-індустрії

Єврокомісія публікує план дії
з розвитку FinTech-індустрії
на 2018 р., який спрямовано
на створення у ЄС уніфікованої
та орієнтованої на майбутнє
нормативно-правової бази,
у тому числі:

03.2018 р.

дозвіл платформам 
краудфандингу здійснювати 
діяльність без обмеження 
кордонами під уніфікованим 
наглядом та з застосуванням 
загального паспортного режиму

експертиза відповідності 
нормативно-правової бази ЄС 
потребам операцій із 
криптоактивами та первинному 
розміщенню токенів (ICO)

створення FinTech-лабораторії 
ЄС, де європейські та 
національні органи влади 
матимуть змогу знаходити 
спільну мову з технічними 
провайдерами

робота над стратегією щодо 
впровадження технології 
розподіленого реєстру та 
блокчейн у всіх секторах 
економіки

до I кварталу 2019 р. 
презентація звіту про найкращі 
практики функціонування 
регулятивних тестових 
середовищ

до II кварталу 2019 р. 
виявлення безпідставних 
регулятивних обмежень 
щодо фінансових інновацій

до IV кварталу 2018 р. 
впровадження більш 
координованих підходів щодо 
FinTech-індустрії шляхом 
співпраці між основними 
суб‘єктами нормотворення
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відсутня спеціалізована нормативно-правова база відсутні ініціативи щодо регулятивних тестових середовищ

Поточне становище

У липні 2018 р. Рада з фінансової стабільності підтримала проект концепції 
державного регулювання операцій з криптовалютами в Україні, що визначає 
основні аспекти започаткування законодавчого регулювання у цій сфері

Позитивні тенденції
Комплексна програма розвитку фінансового сектора України (постанова Правління НБУ №391 від 18.06.2015 р.) 
передбачає наступні ініціативи, які мають бути запроваджені до 2020 р.:

лібералізація валютного 
та інвестиційного 
законодавства

розвиток електронного 
документообігу

адаптація правового поля 
до потреб використання 
новітніх IT-технологій

впровадження 
електронної ідентифікації

розвиток безготівкових розрахунків 
та вдосконалення регулювання
у сфері платіжних систем

Індустрія FinTech регулюється традиційним банківським та/або фінансовим законодавством, що об‘єктивно є досить застарілим, 
недостатньо гнучким та не відповідає поточним потребам ринку. Більшість секторів FinTech залишаються недостатньо врегульованими 
або забороненими взагалі, що потребує креативних юридичних рішень при впровадженні інноваційних продуктів та послуг

FinTech-компанії мусять отримувати звичайні ліцензії, що суттєво сповільнює їхній розвиток

залучення вкладів або відкриття 
та ведення поточних рахунків — 

банківська ліцензія

кредитування — банківська 
ліцензія або ліцензія фінустанови

страхування — відповідна 
ліцензія фінустанови

емісія електронних грошей — 
виключно банки

проте їх подальше розповсюдження, 
поповнення, обмін може здійснюватись 

іншими юридичними особами, що 
залучаються як комерційні агенти
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