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The FINTECH IN UKRAINE report has been jointly created by the USAID Financial Sector
Transformation Project and the UNIT.City Innovation Park.
The Financial Sector Transformation Project is a four-year program (October 2016 – December
2020) funded by the United States Agency for International Development (USAID) and managed by
DAI Global LLC (DAI). The purpose of the Project is to transform Ukraine’s financial sector into a
transparent, fair, and diversified system that supports businesses of all sizes and serves citizens’
needs. The project supports financial sector reform in Ukraine and provides assistance in the
following areas: raising confidence in the banking sector; increasing access to finance in the
non-bank financial sector; developing digital financial solutions; reforming pension system; and
reaching out to vulnerable groups to better involve them in financial activities.
Project Contacts:
33-B Taras Shevchenko Blvd.,
Europe Plaza Business Center, 6th floor,
Kyiv, 01032, Ukraine
Tel.: +38 044 237 02 10
About UNIT.City
UNIT.City is Ukraine’s first innovation park. It is the location where matchless infrastructure and
all-inclusive ecosystem enable high technology, innovative and creative businesses to happen and
flourish. The goal is to become the center of innovations and one-point entry into Ukraine for
investors, partners and new technology from all over the world. The mission of UNIT.City is to create
a unique innovation platform where advanced companies, start-ups and mavens get an opportunity
to cross paths and work together ramping up their growth and honing quality.
Park offers its residents a package of additional services for business development: meetings with
investors, counseling, mentoring and accelerating programs, prototyping laboratories, great
infrastructure for work and leisure.
UNIT.City Plans for the next 5 years:
• 500 thousand m2 for business, education and innovative achievements
• The territory is 25 ha
• 1500 workplaces in coworkings
• 10 laboratories
• $200 Millions investments

Цей звіт підготовлено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID). За зміст цього звіту несе виключну відповідальність Проект
«Трансформація фінансового сектору», який виконується компанією DAI Global LLC.
Висловлені в цьому звіті погляди не обов'язково збігаються із поглядами USAID чи Уряду США.

Плани UNIT.City на найближчі 5 років:
• 500 тисяч квадратних метрів для бізнесу, освіти та інновацій
• Територія в 25 Га
• 1500 місць в коворкінгах
• 10 лабораторій
• $200 млн інвестицій
Резиденти UNIT.City отримують тут: зустрічі з інвесторами, консультації, доступ до
акселеративних і менторських програм, можливості для створення прототипів продуктів у
лабораторіях, налагоджену інфраструктуру для роботи і життя.
UNIT.City – перший інноваційний парк в Україні. Місце, де створюється екосистема та
інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій.
Мета парку – стати центром інновацій та точкою входу в Україну для інвесторів, партнерів та
нових технологій з усього світу. Місцем, де концентрація компаній, стартапів, окремих
фахівців, дослідницьких лабораторій дає умови для того, щоб бізнеси в межах парку зростали
швидше, ніж поза ним.
Контактна інформація:
бульвар Тараса Шевченка, 33-Б,
Бізнес-центр «Європа Плаза», 6-й поверх,
Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 044 237 02 10
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» – це чотирирічна програма (з
жовтня 2016 р. по грудень 2020 р.), що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та виконується компанією DAI Global LLC (DAI). Мета Проекту –
перетворити фінансовий сектор України на прозору, справедливу та диверсифіковану
систему, яка підтримує підприємства всіх розмірів та слугує потребам громадян. Проект
підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає допомогу за такими
напрямами: підвищення довіри до банківського сектору; розширення доступу до фінансів у
небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів;
реформування пенсійної системи; а також інформаційно-освітня робота з вразливими
групами населення для сприяння їх більш активній участі у фінансовій діяльності.
Звіт “ФІНТЕХ В УКРАЇНІ” створено спільними зусиллями Проекту USAID “Трансформація
фінансового сектору” та інноваційного парку UNIT.City.

This report is made possible by the support of the American People through the United States
Agency for International Development (USAID.) The contents of this report are the sole responsibility
of Financial Sector Transformation Project, being implemented by DAI Global LLC, and do not
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
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ФінТех (фінансові технології) зазнають у світі бурхливого
розвитку. Впродовж останніх трьох років ФінТех розвивається і
в Україні, де зараз на ринку активно працюють 80 компаній.
Серед них є як стартапи, так і більш зрілі надавачі послуг.
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Метою створення першого в Україні ФінТех-каталогу є
сприяння зростанню та розвитку індустрії. У каталозі
представлено інформацію про учасників ФінТех-екосистеми
України. Така ініціатива дозволить залучати інвестиції в
українські ФінТех-стартапи та сприятиме розвитку
партнерських відносин між стартапами та традиційними
учасниками фінансового сектору. Загалом, каталог відображає
те, як нові учасники ФінТех допомагають покращити
ефективність фінансових послуг та сприяють фінансовій
інклюзивності.
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Огляд ринку ФінТех
у світі

1.1 Чинники розвитку ФінТех
Після світової фінансової кризи 2008 року банки усіх країн були змушені адаптуватися до
нового світу. Регулятори посилили вимоги до капіталу банків, запровадили нові стандарти
управління ризиками та більш суворі вимоги до виконання процедур KYC (Know Your
Customer - процедура ідентифікації клієнтів, яка відома як «Знай Свого Клієнта») та AML (Anti
Money Laundering - процедура протидії відмиванню грошей).
Водночас, швидко розвивалися технології та інновації:
● Інтернет став поширеним явищем;
● З’явилися та набувають популярності смартфони та мобільні додатки, навіть у
країнах, що розвиваються;
● Поширюються швидкими темпами соціальні мережі;
● Технологічні компанії «Великої П’ятірки» (Amazon, Facebook, Google, Apple,
Microsoft) розробили інноваційні продукти та послуги, які формують нові стандарти
якості, швидкості та зручності для споживачів;
● Збільшилась трудова міграція та, відповідно, зросли обсяги грошових переказів
рідним;
● Малий та середній бізнес почав шукати альтернативні шляхи для фінансування
своєї діяльності;
● Приватні інвестори, які раніше займались об’єктами нерухомості, почали шукати нові
напрямки для заробітку.
З появою нових технологій орієнтація банків на внутрішні процеси внаслідок кризи 2008 року
та бажання користувачів експериментувати з цифровими послугами стали причинами
виникнення та зростання нових ФінТех-компаній.

1.2 Інвестиції в ФінТех
Найбільший обсяг інвестицій одержали такі
сектори, як: платежі, кредитування та
банківські
технології.
Серед
інших
глобальних трендів слід зазначити мобільні
фінансові послуги, управління фінансами та
рахунками,
грошові
перекази,
роботи-консультанти, страхові технології,
краудфандинг, P2P кредитування, блокчейн
та криптовалюти.

Глобальні інвестиції у ФінТех-компанії

Інші
3%
Перекази
3%

Роботи-консультанти
2%
Крайдфандинг
1%

Технологія
страхування 8%

Кредитування
31%

Мобільні
платежі
8%
Споживче
кредитування
8%
Управління
фінансами
та рахунками 9%

Платежі
17%
Банківська технологія
10%

Джерело: Global State of FinTech PWC 2017

Серед ФінТех-компаній вже з’явилися свої
«Єдинороги» - компанії вартістю більше
ніж 1 млрд. дол. США*.
Основними напрямками, в яких стрімко
розвивають свій бізнес такі стартапи, є:
● Платежі - Ant Financial, Stripe, Mozido,
Klarna, Transferwise;
● Кредитування - SoFi, Kabbage, Lufax,
Prosper, Funding Circle.
*http://www.visualcapitalist.com/27-FinTech-unicornswhere-born/
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ФінТех являє собою значну цінність для поширення фінансових послуг та продуктів у нові
сфери та серед різних сегментів населення.
Зважаючи на великий відсоток людей, які знаходяться поза банківською системою або
одержують недостатній обсяг послуг, а також труднощами для банків з обслуговуванням
мікро- та малих підприємств і людей, що мешкають у віддалених районах, на ринку є
незаповнена фінансова ніша. Це створює для ФінТех-сектору значні інвестиційні можливості.
Крім того, інвестиції потрібні і завдяки виникненню електронної комерції та потреби у
здійсненні дешевих платежів, послуг з переказу грошей (особливо при дорогих послугах
переказу невеликих сум).

1.3 Тренди ФінТех
Основними рушійними силами ФінТех стали:
наявність
мобільного
інтернету
та
смартфонів, втрата довіри населення до
банків та незадоволеність банківськими
послугами. Серед найбільш актуальних
трендів варто зазначити такі:
● Послуги через мобільний телефон.
З моменту появи смартфонів пройшло
лише 10 років, проте темп змін набув такої
швидкості, що телефон став незамінним
супутником нашого життя. Саме завдяки
смартфонам,
доступності
Інтернету,
популярності мобільних додатків та
соціальних мереж обсяг даних, якими
обмінюються люди кожної секунди, зріс
неймовірно. Важко уявити, що 90% всіх
даних, які є сьогодні, були створені за
останні 2 роки1. У сучасному світі телефон
стає квитком у світ фінансових послуг. За
допомогою телефону дуже легко та зручно
здійснювати
платежі
та
перекази.
Практично кожна друга людина на планеті
вже має смартфон у своїй кишені. Зі
збільшенням екранів телефонів, появою
відкритих інтерфейсів програмування
додатків (API) та створенням зручних
мобільних додатків в еру інтернету для
людей простіше не тільки одержувати
фінансову інформацію, але й здійснювати
платежі та користуватися цілим спектром
мобільних фінансових послуг.
● Фінансові послуги та соціальні мережі.
Люди постійно поширюють у соціальних
мережах інформацію про себе, своє
1
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оточення,
роботу
та
дозвілля.
ФінТех-компанії вже добре навчилися
отримувати та аналізувати цю інформацію
- адже це набагато більше, ніж може
запропонувати будь-яка офіційна база
даних. ФінТех-компанії аналізують профілі
людей
у
соцмережах
–
освіта,
працевлаштування, друзі та як людина
проводить своє дозвілля, включаючи
веб-активність.
Зібравши
та
проаналізувавши
всі
дані,
можна
здійснювати скоринг та пропонувати
персоналізовані
послуги
своїм
потенційним
клієнтам.
Масова
популярність мобільних додатків для
комунікації
зробила
їх
ідеальною
платформою для чат-ботів, які, в свою
чергу, допомагають побудувати більш
довірливі стосунки між фінансовими
провайдерами та споживачами, що
особливо актуально для тих, хто
народився
на
межі
століть.
ФінТех-компанії
підтримують
чат-бот
технології
та
використовують
ці
інтерактивні платформи як стандарт
обслуговування клієнтів. Це допомагає
краще
інформувати
та
навчати
споживачів.
● Альтернативні види платежів.
Даний тренд включає платіжні термінали,
безконтактні
та
мобільні
платежі,
QR-платежі, електронні та цифрові
гаманці,
а
також
криптовалюти.
Впровадження правил щодо електронних

https://www.mediapost.com/publications/article/291358/90-of-todays-data-created-in-two-years.html

грошей в Європейському Союзі та поява й
розвиток нових фінансових провайдерів
електронних грошей, таких як M-Pesa у
Кенії, WeChat Pay та Alipay у Китаї, дали
доступ мільйонам людей до фінансового
сектору та різних способів платежів і
фінансових
послуг.
Міжнародна
стандартизація платежів з QR-кодами на
таких ринках, як Індія та Китай, веде до
нової хвилі можливостей, які забезпечать
доступ мільйонам мікро- та малих
підприємств до електронних платежів,
оскільки для цього сегменту торговців
використання
традиційного
POS-терміналу для прийому пластикових
дебетових/кредитних карток було дуже
дорогим задоволенням.
● Маркетплейси. Розвиток небанківських
послуг кредитування дозволив надавати
кредити клієнтам через посередницькі
цифрові платформи, які поєднують
кредиторів
із
позичальниками,
з
використанням власних коштів таких
платформ або ж прямим кредитуванням
між учасниками. У цій широкій категорії
представлені
платформи
прямого
кредитування в форматі P2P та онлайн
балансове кредитування2.
Моделі P2P кредитування
допомагають позичальникам отримати
фінансування від приватних або
інституційних інвесторів. У Китаї
моделі P2P кредитування дали змогу
долучитися
до
фінансування
мільйонам людей, які не користувалися
або
недостатньо
користувалися
банківськими послугами, а також
підприємствам, які не мали можливості
отримати традиційний кредит.
Балансове кредитування
відрізняється від P2P кредитування в
основному тим, що такі платформи
мають власні кредитні портфелі та
збирають свій відсоток впродовж
«життя» такого портфелю. Найчастіше

такі
платформи
фокусуються
на
спеціалізованих
ринкових
нішах,
наприклад, видають готівку торговцям або
кредитують точки продажу. Прикладами
таких платформ є Kabbage та OnDeck у
США, Capital Float в Індії та GAX Finance у
Малайзії. Є також певна підгрупа у цьому
сегменті – це компанії, які обробляють
платежі торговців малого бізнесу та
використовують дані про їх торгові обсяги
операцій для авансового фінансування
цих торговців.
● Нові бізнес-моделі. З появою нових
гравців на фінансовому ринку змінюється
підхід до того, хто та за що сплачує. Банки,
переважно, здійснюють продажі своїх
продуктів та послуг у пакетах. За такої
практики доходність одних позицій
покриває збитковість інших послуг. Із
розвитком платформ-агрегаторів послуг,
які будуть пропонувати користувачу всі
послуги безкоштовно або за невелику
плату, банкам потрібно буде змінити умови
за своїми продуктами: тепер кожен сервіс
має самостійно приносити банку прибуток
та ще й бути конкурентним на ринку.
Маркетплейси, які фінансують малий та
середній бізнес, а також пропонують
мікрокредитування,
стають
прямими
конкурентами банків. Банківські клієнти
вже звикли сплачувати комісії. Проте в
сучасному інноваційному світі їм все
частіше пропонують користуватися такими
ж послугами безкоштовно або набагато
дешевше, ніж у банків. Вже є достатньо
успішних прикладів партнерства банків та
кредитних платформ із різними моделями
– як P2P, так і балансового кредитування.
В інших випадках банки самостійно
розвивають подібні платформи для
підтримки своїх клієнтів, найчастіше мова
йде про клієнтів МСБ, які до того
оцінювалися як більш ризикові, оскільки у
них була недостатня або й зовсім відсутня
кредитна та бізнес-історія.

http://documents.worldbank.org/curated/en/701331497329509915/pdf/116186-WP-AlternativeFinanceReport
lowres-PUBLIC.pdf
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● Штучний інтелект. Вже сьогодні навколо
нас є багато роботів, чат-ботів та навіть
роботизованих
персональних
.
консультантів. Використання штучного
інтелекту дає можливість автоматизувати
багато важливих банківських послуг,
оскільки роботи «навчаються» та постійно
вдосконалюються,
щоб
виконувати
поставлені завдання ще більш якісно.
Фінансовий світ є ідеальним майданчиком
для штучного інтелекту - саме тут
зберігаються точні дані та записи,
генеруються великі дані для подальшого
аналізу. Штучний інтелект забезпечує
розпізнавання мови та текстів, здатен
приймати рішення у завданому алгоритмі,
виконувати переклад на різні мови.
Фактично, ми використовуємо ці технології
вже сьогодні кожний день - у Google
translate або Siri від Apple. У банківських
контакт-центрах
один
за
одним
з’являються боти, які відповідають на
клієнтські запитання. Найпоширеніше
використання штучного інтелекту у
ФінТех-проектах управління фінансами.
Раніше лише клієнти преміум-сегменту
мали особисто закріплених за ними
менеджерів, які допомагали управляти
фінансовими потоками. Зараз, завдяки
розвитку технологій, такі консультанти
можуть охоплювати
великий сегмент
клієнтів. Виникнення чат-бот інструментів
для повідомлень краще персоналізує
фінансову грамотність та може сприяти
покращенню фінансового здоров’я у тих
додатках, які люди вже використовують
кожного дня1. Ще одним прикладом
застосування штучного інтелекту у
фінансових послугах є попередження та
виявлення
шахрайства.
«Розумна»
система може одночасно проаналізувати
великий масив даних, щоб з упевненістю
прийняти рішення, чи притаманна даному
клієнту така поведінка й такі операції або
платежі. Кожного року через фінансові

шахрайства американський ринок втрачає
близько 50 мільярдів доларів.
● Цифрова ідентифікація та біометрія.
Одним з найскладніших завдань для
банків та інших надавачів фінансових
послуг є ідентифікація та підтвердження
особи користувачів. Декілька країн,
особливо Індія, вклали кошти в створення
систем цифрової ідентифікації на основі
біометричних даних. Біометрія, яка
включає ідентифікацію за голосом,
відбитком пальця або розпізнаванням
обличчя,
змінює
спосіб
надання
фінансових послуг. Цей тренд не тільки
відповідає вимогам щодо KYC перевірки,
але й вирішує нагальні проблеми
споживачів. Складність введення паролів
та кодів стримує велику кількість
користувачів від використання нових
цифрових
фінансових
рішень.
Впровадження
біометричного
уніфікованого інтерфейсу платежу в Індії
мало
наслідком
зростання
обсягу
цифрових платіжних транзакцій на 1000%.
● Відкриті API.
Відкриті
інтерфейси
програмування додатків (API) спрощують
для
розробників
створення
нових
додатків. Саме завдяки відкритим API
комп’ютери можуть «спілкуватися» між
собою. Замість того, щоб кожного разу
кодувати все з самого початку, розробники
можуть використовувати вже готові
частини потрібного функціоналу та
швидко і зручно запускати нові послуги.
Відкриття API банками значно спрощує
розробку нових продуктів та послуг
ФінТех-компаніям.
ФінТех-гравці,
не
маючи спадщини у вигляді ІТ систем та
застарілих процесів, як у традиційних
банків, можуть знайти багато корисних для
користувачів рішень з використанням
даних, передової аналітики та цифрових
технологій, що загалом позитивно вплине
на враження споживачів при користуванні
послугами. Такі інновації позитивно

https://www.forbes.com/sites/chynes/2017/06/08/meet-the-chatbot-thats-a-teacher-storyteller-financial-guru-f
or-myanmars-microentrepreneurs/#21d647ff41a4
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сприймаються людьми, рівень технологічних вмінь яких продовжує зростати, оскільки вони
отримають більше переваг, особливо у сфері кредитування, грошових переказів та платежів.
Не обтяжені великою фізичною інфраструктурою, ФінТех-гравці можуть запропонувати своїм
клієнтам значно нижчу вартість послуг.
У партнерстві та за допомогою використання API банки та ФінТех-компанії можуть зміцнити
свої взаємодоповнюючі сильні сторони і покращити враження клієнтів від обслуговування
більш ефективно, аніж працюючи поодинці. У Звіті про банківське обслуговування населення
у світі (World Retail Banking) зазначено: “Беручи до уваги, зі скількома питаннями банкам
доводиться одночасно працювати: високі витрати, регуляторний тиск та динамічна зміна
очікувань клієнтів від послуг, опція партнерства з ФінТех-сектором є для банків дуже
привабливою”. Усвідомлення цього відкриває двері для API, які зможуть зібрати разом
вподобання користувачів та інновації ФінТех.2
Для ілюстрації того, які основні гравці ФінТех є у світі за різними напрямками, нижче наведена
мапа світового ФінТех3:

2
3

https://thefinancialbrand.com/65975/open-banking-api-FinTechFinTechFinTech-partnerships/
https://www.cbinsights.com/research-FinTech250
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1.4 Екосистема ФінТех:
передумови та фактори розвитку
Екосистема ФінТех поєднує всіх учасників фінансового ринку: ФінТех-стартапи, регуляторів,
банки, міжнародні платіжні системи, асоціації банкірів та фінансистів, інкубаторів,
акселераторів, постачальників.
Які ж фактори обумовлюють розвиток ФінТех у тій чи іншій країні? Великобританія, Китай,
Індія та Кенія пропонують низку прикладів для розуміння основних передумов для більш
швидкого розвитку фінансових технологій. Серед них такі:
● Інфраструктура. Технологічна готовність
ринку є дуже важливим фактором
розвитку ФінТех. Мається на увазі
покриття мобільним зв’язком та доступ до
інтернету.
Саме
розвинені
інформаційно-комунікаційні
технології
допомогли збільшити кількість людей,
залучених до цифрових фінансових
послуг, на ринках Китаю та Кенії. До того ж,
використання біометрії в інфраструктурі
цифрової ідентифікації також спонукало
людей
користуватися
послугами
ФінТех-компаній у таких країнах, як Індія.
Інші країни, які ще не мають повної
системи
цифрової
ідентифікації,
використовують багаторівневу процедуру
KYC, яку підтримує FATF, - це дозволяє
країнам реалізувати віддалене відкриття
рахунків
та
спрощені
вимоги
до
ідентифікації для рахунків із низьким
рівнем ризику та невеликими оборотами.
Такі кроки сприяли бурхливому розвитку й
використанню ФінТех у Танзанії та
Мексиці, де мільйони людей почали
користуватися
технологічними
фінансовими послугами як банків, так і
небанківських фінансових установ. Крім
наявного мобільного покриття, у деяких
країнах, де активно користувались
платіжними терміналами та мережами
агентів (супермаркети, поштові офіси)
задля забезпечення ще більшого доступу
до банківських та небанківських емітентів
10

електронних грошей, для розширення
доступу до фінансів користувались і
ФінТех- рішеннями.
● Сприятливе правове та регуляторне
середовище.
Одним
з
найважливіших
факторів
розвитку ФінТех є сприятливе правове та
регуляторне середовище.
На таких
ринках, як Великобританія, Сінгапур та
Гонконг, розвиток ФінТех стимулює
наявність
регуляторного
тестового
середовища
(«пісочниця»)
та
відповідного
законодавства. Правове
поле, яке передбачає прості та прозорі
правила для створення бізнесу, належні
правила оподаткування, вимоги до
ліцензування та захист прав інвесторів та
бізнесу, має ключове значення. Однак,
навіть на тих ринках, де формування
середовища все ще в процесі, можливо
використовувати підхід «вчись тестуючи»,
згідно з яким ФінТех-компаніям листом
про відсутність заперечень від регуляторів
дозволяється розвивати ФінТех-інновації.
Такий підхід, який застосували Філіппіни
та Кенія, сприяє просуванню ФінТех навіть
тоді, коли відповідне законодавче та
регуляторне
середовища
все
ще
знаходиться в процесі формування.

● Доступ до капіталу та інвестиції.
Лондон давно посів позицію фінансової
столиці світу, поряд із Нью-Йорком. На цих
ринках є приватний капітал, банківський
капітал
та
висока
концентрація
фінансових компаній. Розвинена судова
система ефективно захищає права
інвесторів та акціонерів. За рівнем захисту
прав акціонерів Світовий банк позиціонує
Великобританію як 4-ту країну в світі. До
того ж, для запуску та збільшення
масштабу
більшості
ФінТех-ініціатив
потрібне фінансування. У таких країнах, як
Сінгапур, Великобританія, Китай та Індія,
проводиться активна підтримка інвестицій
в ініціативи ФінТех, що й дозволяє швидко
збільшувати масштаб проектів.

ФінТех-стартапи

● Експертиза.
Наявність людей із потрібною освітою, з
якими можна створити команду та
побудувати бізнес, є також важливим
фактором підтримки. Стартапам потрібна
допомога з бухгалтерськими питаннями,
юридичний супровід, консультації щодо
оподаткування тощо – з цими питаннями
можуть допомогти відповідні інкубатори та
ініціативи з акселераторами, що значно
прискорить розвиток ФінТех.

11

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

02

ФінТех в Україні:
огляд та проблемні питання

2.1 Огляд ринку
В Україні ФінТех перебуває на етапі зародження та налічує більше ніж 60 компаній з різним
ступенем зрілості. Фактично, найбільшим ФінТех-прикладом в країні був Приватбанк (до
націоналізації), технологічні послуги якого випереджали не лише локальний український
ринок, але й європейський. ФінТех почав привертати увагу гравців фінансового сектору
України лише у 2017 році після низки заходів та форумів, присвячених цій темі. Очікується, що
більше зусиль та підтримки для розвитку цього важливого напрямку відбудеться у 2018 році.
В Україні, як і в усьому світі, еволюція ФінТех відбувалася спочатку у відповідь на банківську
кризу 2008-2009 років, а потім, не так давно, у результаті кризи 2013-2014 років.
За цей період:
● Близько 20 європейських банків, які працювали на ринку України, призупинили
кредитування та зменшили свою присутність на локальному ринку через фінансову кризу
2008 року;
● Відбулося різке падіння ВВП у 2009 та 2015, що супроводжувалося сильною девальвацією
національною валюти та високою інфляцією. Купівельна спроможність населення стрімко
падала, що, в свою чергу, призводило до нових банкрутств у бізнесі. У банках швидко
зростала частка проблемних активів, що відобразилося у зменшенні українськими банками
обсягів споживчого кредитування;
● Зменшення кількості та консолідація банків зі 175 у січні 2008 року до 88 у листопаді 2017
року;
● Подальше зменшення кількості банківських відділень, що призвело до обмеження доступу
до банківських послуг;
● Втрата населенням довіри до банківського сектору.

Багато зі створених в Україні ФінТех-компаній націлені на загальний європейський ринок.
Відбувається експорт інтелектуального ресурсу до інших країн. Але, в позитивному плані,
формується інфраструктура, необхідна для розвитку стартап-середовища, у вигляді
акселераторів та інкубаторів. Проте задля стимулювання зростання нових проектів необхідно
ще пройти серйозний шлях створення правильних умов для ведення бізнесу в країні - це
стосується як регуляторного середовища та змін у законодавстві, так і політики оподаткування
для інноваційних компаній, а також простоти та прозорості у створенні стартапів.

2.2 Аналіз факторів розвитку ФінТех в Україні
Є декілька факторів, котрі унікальні для України, та в поєднанні з розвиненою
інфраструктурою сприяють розвитку ФінТех.
● Інфраструктура.
Проникнення Інтернету в Україні продовжує стрімко зростати між 2008-2017 роками,
та Інтернет став доступним більшості населення. У 2008 році лише 24% дорослого
населення мало доступ до Інтернету, тоді як у 2017 році показник виріс до 63%.

Рис. 1. Частка Інтернет-користувачів серед дорослого населення України

Разом із фінансовою кризою 2008-2009 року в Україні почали з’являтися перші гравці серед
ФінТех-стартапів. Здебільшого, ці проекти створювалися у напрямку платежів та переказів.
Переважна більшість усіх ФінТех-стартапів (58%) з’явилися починаючи з 2015 року.
Розвиток ФінТех активно підтримується низкою різноманітних ініціатив та заходів
Національного банку України. Національним банком України затверджено Комплексну
програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року (Постанова №391 від
18.06.2017), що передбачає низку ініціатив:
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● Курс на безготівкову економіку 2020;
● Перехід на стандарти ISO20022;
● Обмін документами у електронному
форматі з використанням електронного
підпису;
● Скасування
штампів,
печаток
та
паперових копій;
● Зберігання документів в електронному
форматі;
● Віддалена ідентифікація особи;
● Можливість замовлення фінансових
послуг онлайн;

● Електронне візування сканкопій та підпис
касових документів;
● Можливість використання системи Bank ID
для дистанційної ідентифікації клієнтів
банків;
● Захист прав користувачів фінансових послуг;
● Підвищення
фінансової
грамотності
населення;
● Нові
правила
для
стимулювання
ліцензування нових гравців у секторі
платежів.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології
http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=705&page=1

Інтернет та його швидкість в Україні постійно покращуються, у тому числі завдяки
зменшенню вартості та збільшенню доступу, особливо це стосується мобільного
інтернету. Постійні інвестиції та підтримка високошвидкісного інтернету в
подальшому сприятиме розвитку й використанню послуг та продуктів ФінТех у країні.
Запланований рух у напрямку відкритих API згідно з PSD2 також сприятиме
розвитку ФінТех в Україні. У відповідь на попит з боку ФінТех-компаній створюються
акселераційні та інкубаційні програми.
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Ще одним важливим фактором інфраструктури, який стримує розвиток ФінТех в Україні, є
відсутність електронної ідентифікації. Електронні паспорти тільки з’явилися в країні.
Ініціатива запуску Mobile ID, яка зараз працює у тестовому режимі та очікується до запуску в
2018 році, може допомогти вирішити питання електронної ідентифікації. 1
Національний Банк України активно підтримує
проект національної системи «Bank ID»
Така система дозволить будь-якому клієнту, який вже пройшов процедуру KYC в одному банку
та отримав національний Bank ID, використати його для відкриття рахунків у будь-якому
іншому банку. Незважаючи на те, що віддалене відкриття рахунків та використання
багаторівневої процедури KYC ще не реалізовано, відбуваються дискусії щодо реалізації
PSD2, що зробить це можливим. На ринку представлені платіжні кіоски третіх сторін, проте їх
мережа обмежена містами, тому їх подальше поширення дозволило б збільшити доступ та
використання електронних платежів у сільській місцевості. Попри певні обмеження в
агентських мережах, кроки щодо більшого використання наявної фізичної інфраструктури
поштових офісів та інших мереж відкрили б доступ у сільських місцевостях та місцевостях з
обмеженим мобільним зв’язком, а також для осіб, які поки що не довіряють електронним
фінансам.
● Правове та регуляторне середовище.
Наразі покращується середовище для підтримки ФінТех та інших стартапів. Серед
важливих змін, які були нещодавно запроваджені в українському законодавстві:
Дозвіл на підписання рахунків та угод електронним підписом;
Банки вже не зобов’язані перекладати документи українською, якщо вони складені
англійською;
Українські ІТ компанії продовжують користуватися спрощеним оподаткуванням – 5% на
рік;
Національний банк України продовжує поступово знімати обмеження на репатріацію
дивідендів –– ліміт підвищено до 5 000 000 доларів США на одну юридичну особу на рік;
Національний банк України активно відстоює прийняття директив Європейського Союзу,
наприклад у PSD2, у внутрішніх законодавчих актах;
Нещодавнє прийняття закону про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для
електронних операцій на внутрішньому ринку (Закон «Про електронні довірчі послуги»).
● Доступ до капіталу та інвестицій. Українська влада регулярно проголошує підтримку
іноземних інвестицій. У цілому, з регуляторної точки зору, започаткування та ведення
бізнесу в Україні для іноземних інвесторів не відрізняється від умов ведення бізнесу для
вітчизняних інвесторів. Нещодавно було скасовано вимогу отримувати спеціальний дозвіл
у державних служб для прямого іноземного інвестування. Українські стартапи все частіше
користуються послугами краудфандингових платформ для фінансування. За

дослідженням компанії «Mastercard», близько 87%
представників банківського сектору готові до партнерства з
ФінТех-стартапами. Створення нових акселераційних
програм
у
країні
дозволить
знизити
витрати
ФінТех-стартапів та стимулювати початкове фінансування.
● Кваліфікація. Україна зберігає високі стандарти освіти,
особливо в математиці та точних науках, а талановиті
спеціалісти у сфері ІТ підтримують глобальну індустрію
ФінТех. Так, ФінТех-єдиноріг «Transferwise», оцінений в
більш ніж 1,1 млрд. дол. США, має команду розробників
програмного забезпечення у Черкасах. Хоча у сфері
інформаційних
технологій
вже
досягнуто
високу
кваліфікацію, український ФінТех-сектор ще більше виграє
від утримання та залучення фінансових фахівців, які
можуть надати йому необхідну допомогу.

2.3 Результати дослідження
українських ФінТех-провайдерів
Анкети із запитаннями про комерційну діяльність було
надіслано 80 ФінТех-провайдерам, з яких заповнені анкети
повернули 59. У розповсюдженні анкет допомогли Unit.City,
1991 Open Data Incubator, FinTechCluster та BankOnline.
● Категорії ФінТех
Відповідно до проведеного опитування ФінТех-провайдери
працюють у таких напрямках:

Напрямки ФінТех-компаній

Один з найбільших мобільних операторів в Україні, Київстар, оголосив про запуск послуги «Mobile ID»
для підтримки нового Закону «Про електронні довірчі послуги». Запропонована «Mobile ID» дозволить
мобільному телефону ідентифікувати клієнта та використовувати його цифровий підпис для
отримання доступу до електронних послуг та обігу документації.

16

19,3%

Технології та інфраструктура

14%

Кредитування
Маркетплейси
Іншуртех
Діджитал та необанки
Управління фінансами
Мобільні гаманці
Блокчейн

1

31,6%

Платежі та грошові перекази

Криптовалюти
Регтех

7%
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
3,4%
1,75%
1,75%
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● Зрілість ринку
40% ФінТех-провайдерів були засновані до 2015 року, тоді як 60% провайдерів
з’явились за останні три роки.
Близько 84% ФінТех-компаній вже почали
пропонувати продукти та надавати послуги, а 16% ще знаходяться на етапі
формування.

1991
18

2002

2006

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017
19

Стадія розвитку бізнесу
5,3%
стадія ідеї, підготовка
MVP та набору
команди
10,5%
готовий MVP,
перевірка гіпотези
84,2%
проекти працюють
та є продажі

Засновники стартапів
Засновники - в основному фізичні
особи з досвідом в IT (65%) та
фінансах (30%), більшість з яких
вільно розмовляють англійською.
Важливо зауважити, що
топ-менеджмент ФінТех-провайдерів
переважно складається з колишніх
банкірів (70%) з досвідом роботи у
великих комерційних банках, у тому
числі Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен
Банк Аваль, Альфа-Банк та Універсал
Банк. Близько 23% менеджерів
вийшли з бізнесу і лише 7% - з ІТ
сектору.

Бізнес-моделі
З точки зору бізнес моделей, ФінТех-провайдери орієнтуються на отриманні
різноманітних комісій, хоча й існують моделі місячної підписки. Мала кількість
провайдерів базується на моделі «freemium» або на моделі ліцензування.

Вартість ліцензій
та супровід

3%

4%
Freemium
23,5
23,5%
Транзакційні комісії

топ-менеджмент

70%

колишні банкіри Приватбанк,
ПУМБ, Райффайзен Банк
Аваль, Альфа-Банк та ін.

23%

менеджери з
бізнесу

7%

менеджери з IT

Розподіл ринку на сегменти
Понад 37% ФінТех-провайдерів займаються ринковим сегментом платежів
між юридичними особами (В2В) і націлені на обслуговування підприємств
малого та середнього бізнесу.
21,5%

Одночасно B2B та B2C
(92% - масовий сегмент,
8% - корпоративні
клієнти)

22,5%
B2C, з яких 100%
для масового
ринку
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56%
B2B (з яких рішення
для корпоративних
клієнтів - 62,5%,
МСБ - 37,5%)

48%
Комісійні за реалізовані
товари/послуги/роботи

21,5%
Підписка (щомісячні
платежі)

Партнерства
Деякі з ФінТех-провайдерів підтримують партнерство з банками і міжнародними платіжними
системами. Це включає платформи для P2P карткових транзакцій, платіжні картки з
логотипами декількох компаній та інші платіжні послуги. В основному, це такі банки як ПУМБ,
Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСКОМБАНК та міжнародні платіжні
системи.
9,4%
ПУМБ

26%
ТАСКОМБАНК

11,6%
Райффайзен Банк Аваль

14%
Альфа-Банк
16%
Ощадбанк

23%
МПС (Visa,Mastercard)
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49%
Залучалися інвестиції
(з них - 83% - коштами
приватних інвесторів,
12,5% - венчурні фонди,
ICO - 4,5%).
6%
Фінансування з прибутку

Фінансування
Хоча багато ФінТех-компаній
використовують власні кошти для
фінансування операційної діяльності,
значна частина (49%) шукає
фінансування у зовнішніх інвесторів.

45%
Власне (засновники)

“Гарячі” теми ФінТех
● електронний банкінг,
● автоматизація,
● біометрична
ідентифікація,
● машинне навчання та
● штучний інтелект (АІ),
● прогнозування та
моделювання,
● смарт-контракти,
● чат-боти,

● блокчейн,
● Біг Дата,
● цифровізація всіх
реєстрів,
● ІСО,
● ІТ безпека,
● кібербезпека,
● безпека платежів,
● відкриті API.

“Холодні” теми ФінТех
●
●
●
●
●
●

електронні гаманці,
мобільні додатки,
операції з готівкою,
мобільні технології,
платіжні карти та
інтернет-еквайринг.

Виклики для розвитку ФінТех-ринку в Україні
За словами ФінТех-провайдерів, основними викликами для розвитку українського ринку є:
Більшість ФінТех-провайдерів цікавляться інвестиціями для збільшення масштабу свого бізнесу:
Потреба у інвестиціях

●
●
●
●

Висновки:
1 Незважаючи на достатньо ранню стадію розвитку ФінТех-індустрії в Україні, у 2017
спостерігалось значне зростання галузі з потенціалом продовження цього тренду в
2018 році.
2 Потужна інфраструктура у вигляді високого проникнення мобільного зв’язку та
смартфонів у поєднанні з добре освіченим та технологічно грамотним населенням
сприятиме прискоренню розвитку ФінТех.
3 Зважаючи на наявний попит на ринку, ФінТех-рішення, які будуть орієнтовані на
фінансову інклюзивність та масовий ринок, мають у 2018 році найбільший потенціал
для зростання.
4 Впровадження підходу «вчись тестуючи» або так званої «регуляторної пісочниці»
допоможе просуванню ФінТех. А законодавчі та регуляторні зміни будуть «наздоганяти»
цей розвиток.
5 Продовження гармонізації правового поля України з Директивами Європейського Союзу
щодо електронних грошей, віддаленого відкриття рахунків, багаторівневої ідентифікації
клієнтів (KYC), PSD2, відкритих АРІ та використання третіх сторін як агентів може і в
подальшому сприяти розвитку ФінТех-індустрії в Україні.

72%
Так (масштабування та маркетинг - 68%,
розвиток бізнесу,
вихід на нові ринки - 13%,
впровадження нових технологій - 16%,
розширення команди - 3%)

28%
Ні

Холодні та гарячі теми ФінТех на 2018 рік
У рамках опитування ФінТех-провайдерів запитували про те, які теми вони вважають
«гарячими» на ринку в 2018 році. Серед «гарячих» тем для 2018, ФінТех-провайдери
визначили такі: електронний банкінг, автоматизація, біометрична ідентифікація, машинне
навчання та штучний інтелект (АІ), прогнозування та моделювання, смарт-контракти,
чат-боти, блокчейн, Біг Дата, цифровізація всіх реєстрів, ІСО, ІТ безпека, кібербезпека та
безпека платежів, а також спостерігається інтерес до відкритих API.
Щодо тем, які були «гарячими», але за останній рік стали «холодними», ФінТех-провайдери
зазначили електронні гаманці, мобільні додатки, операції з готівкою, мобільні технології,
платіжні карти та інтернет-еквайринг.
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Законодавче та регуляторне поле;
Традиційний банківський сектор, який повільно впроваджує інновації;
Відсутність відкритих АРІ в банківській системі;
Обмежений доступ ФінТех-провайдерів до капіталу та фінансування.

Посилання:

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297
https://index.minfin.com.ua/bank/stat/count.php
3
https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=UA&category=TRN-NOFILTER-ALL
1
2

Слід зазначити, що доступ до електронних платформ, якими користуються кредитори на ринку, все
частіше здійснюється не через інтернет з комп’ютера, а через мобільний канал, яким можуть скористатись
клієнти за допомогою планшета або мобільного телефону.
II
https://www.kabbage.com/company/kabbage-platform/
III
https://www.ondeck.com/business-loans
IV
https://www.capitalfloat.com
I
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Технології та інфраструктура

ФінТех Eкосистема України
Платежі та грошові перекази
Вендори

Маркетплейси

Телеком

Діджитал та необанки

Мобільні гаманці
Іншуртех

Кредитування

МПС та ПЦ

Управління
фінансами
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Криптовалюти

Екосистема

Медіа

Блокчейн
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Блокчейн та криптовалюта

Attic Lab
Сайт компанії: atticlab.net
Контакти: СЕО - Сергій Васильчук
vsv@atticlab.net
+380 63 81168 17
COO - Наталія Шевченко
nata@atticlab.net
+380095 0038718
СЕО: Васильчук Сергій
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Київ, Україна

Attic
Lab
–
розробник
програмного
забезпечення, що спеціалізується на створенні
програмних
продуктів
для
покращення
фінансових та облікових сервісів.

Блокчейн та криптовалюта

Blockchain Lab займається консалтингом з
питань купівлі, зберігання та продажу
криптовалют,
розробкою
рішень
щодо
застосування технологій Blockchain у бізнесі та
державному управлінні.

Blockchain Lab
Сайт компанії: blockchainlab.me
Контакти: sp@blockchainlab.me
CЕО: Станіслав Под’ячєв
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Україна, Київ
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2B, B2C

Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Бізнес-компанії,
банки, фінансові компанії
Команда: 10 співробітників
Бізнес-модель: вартість за проект
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Блокчейн та криптовалюта

Distributed Lab
Сайт компанії: distributedlab.com
Контакти: contact@distributedlab.com
СЕО: Володимир Дубінін

Distributed Lab – центр блокчейн-експертизи,
що займається створенням інноваційних
продуктів та архітектур, а також проведенням
освітніх заходів та конференцій. Мета
Distributed Lab – створити фінансову
інтернет-мережу, що користується відкритим
універсальним протоколом.

Блокчейн та криптовалюта

KUNA – криптовалютна біржа, що позиціонує
себе як найпростіший спосіб купити або
продати криптовалюту у Східній Єропі.
Фактично, це шлюз з гривні у криптовалюти та
навпаки.
Наразі на біржі торгуються пари BTC/UAH,
ETH/UAH, WAVES/UAH, GBG/UAH, BCH/UAH
та інші.

KUNA Exchange
Сайт компанії: kuna.io
Контакти: press@kuna.ua
СЕО: Михайло Чобанян

Рік заснування: 2014

Рік заснування: 2016

Де працює команда: Харків, Україна

Де працює команда: Київ, Україна

Статус: Працює, є продажі

Статус: Працює, є продажі

Сегмент клієнтів: Фінансові компанії,
банки, страхові компанії, широкий
спектр підприємств з різних секторів
економіки

Сегмент клієнтів: масовий сегмент

Команда: 50 співробітників

Команда: 11 співробітників
Бізнес-модель: комісійні доходи

Бізнес-модель: Компанія
розвивається за двома напрямками
- розробка і продаж власних
IT-продуктів, а також надання
консультаційних послуг та послуг
з розробки, кастомізації та
впровадження програмного
забезпечення для сторонніх
замовників
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2.1 Market overview

Agency21
Сайт компанії: www.agency21.com.ua
●
Контакти: Глузов Євген CEO gluzov@
agency21.com.ua +38067 969 62 72,
●
+38044 248 80 86
CЕО: Глузов Євген Олександрович
●
Рік заснування: 2013
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Наші клієнти - це
рітейл, благодійні фонди, маркетинг
агентства.
Команда: 6 співробітників
Бізнес-модель: орендна плата за
обладнання та вартість створення та
підтримки технології
●
●
●

Платежі та грошові перекази

Agency21 – компанія-розробник технології, яка
дозволяє робити швидкі платежі без пін-коду за
принципом Tap&Go. Працює в сегменті
благодійності,
дозволяючи
приймати
безготівкові благодійні внески та здійснювати
фінансову допомогу громадським проектам.
Agency 21 є розробником NFC Donation Box –
NFC-терміналу, за допомогою якого можна
робити безготівкові благодійні пожертви. Щоб
зробити благодійний внесок, достатньо
доторкнутися
безконтактною
платіжною
карткою до інтерфейсу NFC Donation Box.
Термінал
приймає
будь-які
платіжні
інструменти, що підтримують технологію
PayPass (MasterCard) або PayWave (VISA), а
також будь-які емулятори карт — смартфони,
смарт-годинники і т.і.
Компанія позиціонує себе як поєднання
системи цифрових табло (digital signage) та
кіоска безконтактних безготівкових платежів
(contactless cashless payments kiosk) в одній
розробці.

Платежі та грошові перекази

Coinypay – це сервіс, що працює на перетині
фінансових технологій, штучного інтелекту та
криптовалют для впровадження сучасних
рішень для бізнесу та користувачів.

Coinypay

За допомогою чат-боту Сoinypay можна в один
клік розрахуватись у закладі, зробити покупку
онлайн та перевести гроші з одного рахунку на
інший. Чат-бот дає можливість не чекати на
офіціанта і рахунок, а завантаження додатків
також не потрібне.

Контакти: m@coinypay.com
0508644880

CoinyPay, окрім інтеграції платіжного бота для
сплати рахунків, пропонує послугу розробки
чат-бота для сайту або Facebook-сторінки. В
компанії вважають, що переваги таких ботів
полягають у тому, що чат-боти живуть,
спілкуються та продають там, де це зручно
клієнту, в його звичному середовищі – у
месенджерах та соціальних мережах, а бізнес,
в свою чергу, також виграє при використанні
ботів через свою невисоку вартість та
постійний зв’язок з клієнтами, що призводить
до прямих продажів в інтерфейсі месенджера.

Сайт компанії: www.coinypay.com

CEO: Скричевський Михайло
Вадимович
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2B та P2P платежі,
Масовий сегмент
Команда: 7 співробітників
Бізнес-модель: Підписка

●
●
●
●
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2.1 Market overview

EasyPay
Сайт компанії: easypay.ua
●
Контакти:
0 800 60 30 03
+38 (044) 537 33 74
● (097) 224 33 22
+38
+38 (095) 618 48 34
+38 (093) 241 00 31
●
CЕО:
Авраменко Олексій Володмирович
● заснування: 2006
Рік
● працює команда: Київ, Україна
Де
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Кінцевими
клієнтами проекту є фізичні особи –
платники за товари та послуги
Команда: 200+ співробітників

Платежі та грошові перекази

Easypay – розгалуджена система прийому
платежів.
Компанія позиціонує свою модель як
багатосторонню
платформу,
що
надає
універсальний
платіжний
інструмент,
забезпечений offline- (мережа платіжних
терміналів
під
брендом
EasyPay)
та
online-інфраструктурою
(easypay.ua,
інструменти електронної комерції та мобільні
додатки).

Платежі та грошові перекази

Electrum – оператор електронних фінансових і
платіжних інструментів. Компанія надає
клієнтам можливість швидко відкривати
анонімні електронні гаманці з функцією оплати
товарів та послуг в режимі реального часу, а
також послуги лояльності та захисту товарів
від фальсифікату.
Мета компанії полягає в створенні для
кінцевого клієнта легального, безпечного,
зручного та дешевого платіжного інструмента
на базі електронного гаманця. Компанія має
зареєстровану
НБУ
внутрішньодержавну
платіжну систему «ЕЛЕКТРУМ». Емітентом
електронних грошей в рамках цієї платіжної
системи є державний ПАТ «УКРГАЗБАНК».

Electrum
Payment System
Сайт компанії: www.eps.ua або
www.elpaysys.com
Контакти: office@elpaysys.com,
+380 (44) 300 00 01
CEO: Пожарський В’ячеслав
Юхимович
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Проект
розрахований на масового споживача
Команда: 25 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії

Бізнес-модель: Транзакційні комісії
●
●
●
●
●
●
●
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Платежі та грошові перекази

FINT
Сайт компанії: fint.online
Контакти: support@fint.online
CЕО: Ірина Тарасова
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2B, B2C
Команда: Бізнес-модель: Комісія за переказ

FINT.online – сертифікований платіжний сервіс
p2p переказів та online розрахунків.

Платежі та грошові перекази

Forpost – бренд компанії «ПОСТ ФІНАНС», що
входить в групу компаній “Нова Пошта”.

FORPOST

Основні види фінансових послуг, що надає
Forpost — грошові готівкові та безготівкові
перекази та оплата послуг поштових переказів
логістичного оператора «Нова Пошта» в
електронних грошах. Також Forpost надає
послуги з оплати COD для партнерів та
клієнтів ТОВ «Нова пошта» (в тому числі з
використанням розрахунків в електронних
грошах).

Сайт компанії:
www.forpost-system. com

Стратегія компанії передбачає підвищення
ефективності бізнесу шляхом залучення
сучасних
інформаційних
технологій,
підвищення рівня обслуговування своїх
клієнтів та їхнього задоволення. Для реалізації
амбітних планів розвитку бізнесу компанія
формує власні команди розробників.

Контакти: office@forpost-system.com ,
тел. +38 (044) 390 08 90
CEO: Кривошапко Андрій
Володимирович
Рік заснування: 2012
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Фізичні та
юридичні особи, користувачі послуг
ТОВ «Нова пошта»
Команда: 9933 співробітники
Бізнес-модель: Комісійний дохід
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Платежі та грошові перекази

FONDY
Сайт: www.fondy.ua
Контакти: support@fondy.eu
СЕО: Воронін Андрій Віталійович
Рік заснування: 2014
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Масовий сегмент
В2В. Проект розрахований на всі
види бізнесів, які приймають платежі
в інтернеті за надані послуги або товари.
Команда: 20 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційний бізнес.
Комісія від кожної транзакції.

Fondy – міжнародна платіжна платформа, що
забезпечує сервіс інтернет-еквайрінгу. Сервіс
дозволяє обробляти платежі на сайтах
інтернет-магазинів, в мобільних додатках та
пристроях різних типів, що під’єднані до
мережі інтернет.
Fondy пропонує хмарне white-label рішення
для банків, IPSP та процесінгових центрів, що
надають
послуги
інтернет-еквайрінгу
і
фінансових розрахунків. Сервіси компанії
дозволяють автоматизувати внутрішні процеси
клієнтів та перекласти на Fondy бек-офісні
задачі.
Система Fondy підтримує банківські карти
Visa, Visa Electron, Mastercard и Maestro
будь-яких країн світу, а також багато інших
платіжних методів (Qiwi, Yandex, Приват24,
оплата готівкою, PayPal, SEPA, Swift,
інтернет-банки України, Росії та ЄС, оплата
частками, оплата в кредит, Direct Debit).

Платежі та грошові перекази

GlobalMoney – платіжна система, що надає
послуги з клірингу, процесінгу, а також
здійснення операційних та інших технологічних
функцій, що забезпечують використання
електронних грошей.
Компанія орієнтована на поєднання бізнесу,
людей та послуг з метою створення найбільш
зручних
фінансових
інструментів
та
постачання передових технологій на ринку
on-line платежів.

GlobalMoney
Сайт компанії: globalmoney.ua
Контакти: Business development manager Богатирьов Дмитро Олегович,
e-mail: d.bogatyrov@globalmoney.ua
tel./viber: +380503575920
CEO: Колосюк Анастасія Валеріївна
Рік заснування: 2009
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Цільова аудиторія
в сегменті В2В: компанії, що
реалізують споживчі товари/послуги;
Цільова аудиторія в сегменті В2С:
масовий споживач фінансових послуг
Команда: 123 співробітника
Бізнес-модель: Транзакційні комісії
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Платежі та грошові перекази

FC LEOGAMING
PAY LLC
Сайт: eogaming.ua
Контакти: support@leogaming.ua
СЕО: Андросович Віталій Віталійович
Рік заснування: 2013
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Фізичні особи, що
здійснюють переказ коштів без відкриття
рахунків, та юридичні особи, на користь
яких приймаються грошові кошти.
Команда: 11 співробітників
Бізнес-модель: комісії та транзакційні
комісії здійснюють переказ коштів без
відкриття рахунків, та юридичні особи,
накористь яких приймаються грошові
кошти.
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Leogaming – оператор прийому платежів для
поповнення рахунку в онлайн-іграх, ігрових
сервісах, електронних гаманцях і т. д. Компанія
працює з понад 80 провідними мерчантами
Центральної та Східної Європи. Має
представництва в Україні, Угорщині, Румунії,
Македонії, Турції, Білорусі, Казахстані та
Киргизії.
Основні
сервіси,
які
надає
компанія
Leogaming:
Реєстрація
транзакцій
згідно
з
вимогами
чинного
законодавства
України.
Прийом платежів на користь видавців
онлайн-ігор, мобільних операторів,
інтернет провайдерів, комунальних
підприємств, бюджетних організацій та
інших.
Прийом
платежів
на
користь
зареєстрованих іншими учасниками
постачальників послуг.
Прийом платежів за довільними
реквізитами.

Платежі та грошові перекази

MAXI CARD – це віртуальна картка лояльності.
Компанія є оператором послуг платіжної
інфраструктури у сфері електронних грошей.
MAXI CARD надає партнерам детальну
інформацію про поведінку кожного окремого
споживача, його кошика покупок, частоти та
обсягу. Компанія здійснює маркетингові
комунікації
зі
споживачами
партнерів
багатоканально та індивідуально, заохочує до
лояльної поведінки відносно партнерів та
надає можливість клієнтам отримувати
персональні пропозиції від партнерів та
брендів.

MAXI CARD
Сайт компанії: maxicard.ua
Контакти: 0 800 503 036
CEO: Шаперенков Антон
Володимирович
Рік заснування: 2009
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: В2С фізичні особи,
учасники програми лояльності Максі,
В2В підприємства-партнери
роздрібної торгівлі, послуг,
автобізнесу, медичні заклади
Команда: 17 співробітників
Бізнес-модель: Компанія
супроводжує та розширює програму
лояльності для партнерів, ідентифікує
їхніх споживачів, накопичує та
збагачує дані про них та проводить
комунікації (1-to-1) цифровими
каналами для посилення лояльності
до партнерів. Компанія заробляє
відсоток від обороту бонусів (у формі
електронних грошей) та від
процесингу та збагачення даних
партнерів.
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Domestic Payment
System
MOSST Payments
Сайт компанії: www.mosst.com
Контакти: info@mosst.com, 044 228 72 73
CEO: Медведєв Антон Олегович
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Продукт MOSST
грошові перекази - В2С (масовий
сегмент).
Продукт MOSST Reader – B2B/B2C
(SME). Продукт MOSST Cash – B2C
(масовий unbanked сегмент).
Продукт MOSST Payments платіжна
система –В2B (фінансові компанії,
банки, FinTech компанії).
Команда: 30+ співробітників
Бізнес-модель: Комісійний дохід
від проведених (зареєстрованих)
платежів.

MOSST – універсальний сервіс переказу
грошей з додатком, який першим в Європі та
СНД реалізував механізм аутентифікації
користувача по біометрії особи (Face ID).
Ціль компанії – максимально спростити сферу
грошових переказів і фінансових розрахунків,
а також впровадити інноваційні технологічні
рішення, серед яких:
MOSST – мобільний сервіс, що дозволяє
переказувати гроші, знаючи лише номер
мобільного телефону або email одержувача.
MOSST Cash – сервіс оплати онлайн-платежів,
переказів або рахунків в офлайн-касах
торгових точок за допомогою штрих-кодів, які
клієнти cервісу створюють заздалегідь в webчи mobile-додатках.
MOSST Reader – рішення, що включає
mPOS-термінал та перетворює будь-який
Android/iOS смартфон або планшет в касове
робоче місце, з можливістю прийому оплат
усіма картками VISA, MASTERCARD. MOSST
Reader також надає клієнтам портал для
управлінської аналітики продажів SME бізнесу.

Платежі та грошові перекази

Paylastic – сервіс для прийому платіжних
карток
за
допомогою
месенджера
в
смартфонах для малого та середнього бізнесу.

Paylastic
Сайт компанії: paylastic.me ,
Team301hub.com
Контакти: Макаренко Олександр
Миколайович; +380674056879
Aleksandr.makarenko.ua@gmail.com,
aleksandr@paylastic.me
CЕО: Макаренко Олександр
Миколайович
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Проект стартував, стадія
промислового тестування
Сегмент клієнтів: масовий та
середній сегменти, у яких є потреба
приймати розрахунки платіжними
картками, але використання
класичного ПОС-терміналу не є
доречним (ціна, особливості
організації процесу, тощо)
Команда: 5 співробітників
Бізнес-модель: Отримання коштів від
партнерів за інтеграцію; Отримання
щомісячної платні від мерчантів
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iPay.ua
Сайт компанії: www.ipay.ua
Контакти: 38 044 502 50 75
CEO: Євген Вєліканов
Рік заснування: 2008
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Українські банки,
які входять до ТОП-20, великі
комунальні підприємства та топ
е-коммерц торговців.
Команда: 60 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії

Платежі та грошові перекази

Платежі та грошові перекази

iPay – сучасна інтернет-платформа для
здійснення
грошових
переказів
та
онлайн-платежів. Сервіс надає своїм клієнтам
можливість приймати плату за товари та
послуги платіжними картками в мережі
інтернет.

Portmone – онлайн-сервіс прийому платежів,
який дозволяє сплачувати за комунальні
послуги, поповнювати мобільні рахунки,
здійснювати грошові перекази з картки на
картку та оплату за реквізитами, сплачувати за
інтернет, ТБ та багато інших сервісів.

Компанія співпрацює з провідними платіжними
системами світу – Visa та MasterCard.
Партнери сервісу – найбільші банки України та
ще понад 500 компаній, за послуги яких ви
можете сплатити, користуючись сервісом iPay.

В сегменті B2B сервіс надає можливість
клієнтам своїх партнерів проводити оплати у 3
500 сервісах он-лайн, а також сплачувати за
послуги електронної комерції (e-commerce). В
B2C-сегменті – надає можливість сплачувати
регулярні рахунки та переказувати кошти
он-лайн. Автоматичне отримання та сплата
рахунків за регулярні послуги.
Portmone дозволяє отримати доступ до великої
кількості послуг в одному кабінеті. Компанія
існує вже 15 років і є одним з ветеранів
фінтех-ринку.

Portmone
Сайт компанії: www.portmone.com.ua
Контакти: вул.Новокостянтинівська,
18В, Україна, Київ, 04080
support@portmone. com
+380 (44) 200-09-02
CEO: Комаха Святослав
Рік заснування: 2002
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2B сегмент великі сервісні компанії, які
впроваджують можливість проведення
он-лайн платежів (мобільні та
логістичні оператори, агрегатори
комунальних послуг). B2C сегмент широка аудиторія, яка здійснює
он-лайн оплати та перекази з картки
на картку.
Команда: 50 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії
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Tachcard
Контакти: info@tachcard.com
+380 (99) 500-11-33
CEO: Шульга Олександр Григорович
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Продукт "Платежі
та перекази" у Веб та в Мобільному
додатку розрахований на масовий
сегмент. Продукт "Розрахунок
смартфоном" створений для аудиторії
18-40, прогресивних користувачів
смартфонів. Продукт "Прийом
безготівкових платежів за допомогою
смартфону" розрахований на малий та
середній бізнес - торговців з власними
або тимчасовими точками продажів.
Продукт "Розрахунок смартфоном в
поштоматах, терміналах, вендингових
автоматах, транспорті, касах і тд"
розрахований на представників
торгових мереж та державного
сектору.

Платежі та грошові перекази

Tachcard – провайдер платежів та грошових
переказів, які здійснюються за допомогою
мобільного додатку або веб-версії. Крім того,
компанія розробляє унікальні рішення для
безготівкового розрахунку для клієнтів, яких не
влаштовують звичні рішення.
Tachcard
пропонує
інноваційні
способи
розрахунку між смартфонами та легкі рішення
для прийому платежів з платіжних карток у
торгових точках без додаткового обладнання.
Компанію
«Tachcard»
створено
іншою
українською компанією «CityWorldGroup».
Tachcard
розвивається
за
підтримки
найбільшої в Україні мережі платіжних
терміналів.
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Tyme – міжнародна платіжна система,
учасниками якої можуть бути банки та
фінансові компанії, в тому числі нерезиденти.
Клієнти (фізичні особи) мають можливість
відправляти та отримувати перекази в
національній та іноземній валюті, а також
здійснювати платежі на користь більше ніж
2000 постачальників товарів та послуг.
Розрахунки між учасниками здійснюються
через Розрахунковий банк міжнародної
платіжної системи. Транзакції обслуговуються
на власному Процесинговому центрі, який було
створено в 2015 році.
Компанія надає такі послуги з переказу коштів:
переказ готівки від фізичних осіб для
оплати послуг операторів зв’язку;
переказ готівки від фізичних осіб для
оплати комунальних послуг;
переказ готівки від фізичних осіб для
оплати товарів та послуг інших
юридичних осіб постачальників
(користувачів МПС).

International
Payment System
TYME
Сайт компанії: tyme.ua
Контакти: info@tyme.ua
+38 (044) 207-59-50
CEO: Чижов Олександр Сергійович
Рік заснування: 2009
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Населення,
постачальники товарів та послуг
Команда: 40 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії

Команда: 15 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії
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UAPAY
Сайт компанії: uapay.ua
●Контакти: pay@uapay.ua
+380 (44) 364 44 64
●
CEO: Анатолій Зарахович
Рік заснування: 2014
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
●
Сегмент клієнтів: b2c масовий
сегмент
Команда: 20 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційний та
комісійний дохід

UAPAY – фінансова компанія, що надає понад
1600 послуг. Основою бізнесу компанії є
продаж фінансових сервісів, таких як платежі
(агрегація та дистрибуція рахунків до сплати
через
мережу
партнерів),
еквайрингові
рішення та Escrow для e-commerce, всі типи
переказів (концепція Any2Any).
На сьогодні компанія має експертизу та досвід
реалізації проектів у восьми сферах:
електронна комерція (маркетплейси та
інтернет-магазини),
банки
та
фінансові
компанії, логістичні компанії, страховий бізнес,
мобільні оператори, рішення для рітейлу,
транспортні проекти (оплата паркування та
громадського транспорту), оплата державних
послуг.

Платежі та грошові перекази

Uplata – сервіс, що має на меті спростити
доступ
користувачів
до
повсякденних
банківських послуг.
Компанія забезпечує технічні рішення для
полегшення здійснення безготівкових операцій
та уникнення стресу від використання
електронних
фінансових
послуг.
Uplata
і
дозволяє замовити банківську карту, не
виходячи з дому і не комунікуючи з банком.
Достатньо зареєструватися на сайті сервісу,
вигадати назву для своєї картки та відправити
скани або фотокопії свого паспорта та
ідентифікаційний номер особи. Отриманою
карткою клієнт керує за допомогою особистого
кабінету Uplata.
Uplata сьогодні – це процесінг, платіжний сайт,
мережа терміналів самообслуговування і
власна команда розробників.

Uplata
Сайт компанії: www.uplata.ua,
www.fortex-f.com.ua
Контакти: Скрипнік Валерій
Володимирович – Керівник проекту
+380503184884; vskrypnik@uplata.com
CEO: Скрипнік Валерій Володимирович
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Одеса, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Дві аудиторії:
Корпоративні продажі – зарплатні
проекти та корпоративні програми
лояльності. Індивідуальні – активне
населення від 20 до 45 років.
Команда: 20 співробітників

●
●
●

Бізнес-модель: Транзакційні комісії

●
●
●
●
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WIDE:UP

WideUp – фінансовий сервіс, що працює в
B2B- та B2C-сегменті.

Сайт компанії: wideup.net

В сегменті B2B це сервіс для прийому
платежів, платіжний сайт і мобільний додаток у
форматі white label, бонусна система та інше.
Компанія пропонує ряд фінансових сервісів,
розроблених на платформі WIDE, які
допоможуть фінансовим компаніям посилити
ефективність своєї роботи з клієнтами,
підвищити рівень лояльності та отримати
додатковий дохід.

●Контакти: 0 800 30 22 42
●CEO: Еліна Полонська
Рік заснування: 2015
●Де працює команда: Київ, Україна
●Статус: Працює, є продажі
●Сегмент клієнтів: B2B: компанії
телекому, рітейлу та фінансові
установи. B2C: фізичні особи,
масовий сегмент, користувачі
фінансових послуг (платежі,
перекази).
Команда: 30+ співробітників
Бізнес-модель: B2B: розробка та
поставка програмного забезпечення
●
іншим компаніям. B2C: транзакційний
●
бізнес, лідогенерація.
●
●

В сегменті B2C – це багатофункціональний
платіжний сервіс, який дозволяє користувачеві
платити за товари і послуги з будь-якого
пристрою, та здійснювати грошові перекази,
використовуючи електронний гаманець або
інші інструменти оплати. Сервіс надає своїм
користувачам можливість зробити платіж на
користь більше 1000 різних постачальників
товарів і послуг, а також зробити p2p-переказ
між
платіжними
картками
будь-яких
українських банків. Також можливо зберегти
шаблони платежів, створити регулярний
платіж, зберегти платіжні картки і відкрити
електронний гаманець.

Технології та інфраструктура

AlRouting – рекомендаційна система, що
спрямовує платежі дебітних та кредитних
карток на сервісних провайдерів (PSP), які
будуть найбільш ефективним рішенням (з
точки зору тарифів та вірогідності успіху
транзакції) у кожній конкретній операції.

AIRouting
Сайт компанії: airouting.cmlteam.com
Контакти:
Sergey Sviridenko sergey.sviridenko@gmail.com skype: sviridenich
phone: + 38(066) 4057859
www.linkedin.com/in/sergeysviridenko/
CЕО: Сергій Свириденко
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Перевірка гіпотези
Сегмент клієнтів: B2B рішення для
компаній, які стикаються з сегментами
високого ризику – ігри, парі, сервіси
знайомств, обмін валют тощо та мають
великі об’єми транзакцій (більше 5
мільйонів євро).
Команда: 7 співробітників
Бізнес-модель: Підписка – щомісячна
плата

●
●
●
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Corezoid
Сайт компанії: corezoid.com
●Контакти: Сергій Даниленко, COO,
sdanylenko@corezoid.com
●
CЕО: Олександр Вітязь
Рік заснування: 2014
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
●
Сегмент клієнтів: Банки, рітейл,
телеком-оператори, страхові компанії,
кредитні союзи, логістичні компанії
Команда: 53 співробітника
Бізнес-модель: PAAS

●
●
●

Технології та інфраструктура

Corezoid С – це платформа, яка дозволяє
об’єднати застаріле програмне забезпечення,
системи та процеси у єдине цифрове ядро з
єдиними
інтерфейсами
та
аналітикою.
Технології Middleware дозволяють організації
створити власне «Цифрове ядро», прискорити
розробку та впровадження інновацій, здобути
ІТ- компетенцію за рахунок фокусування на
алгоритмах власної компетенції, замість того,
щоб
витрачати
час
на
навчання
програмуванню.

Технології та інфраструктура

bNesis – це сервіс, що поєднує різного роду
системи (платіжні, e-Commerce, скорингові
системи, а також системи соціальних мереж та
банківські системи) завдяки їхнім API в єдине
рішення.
Подібні рішення можуть аналізувати внутрішні
банківські дані та дані зовнішніх джерел
одночасно, заощаджуючи час та гроші на
сторонні інтеграції та їхню підтримку.

bNesis
Сайт компанії: bnesis.com
Контакти: dmitriy.norenko@bnesis.com
CЕО: Дмитро Норенко
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Варшава,
Польща; команда розробників – Київ,
Україна
Статус: Закрите бета-тестування
Сегмент клієнтів: Банки, брокери,
кредитні компанії, кредитні
посередники
Команда: 9 співробітників
Бізнес-модель: Інтеграція з bNesis
доступна за $5K в місяць/за сервер, на
якому розгорнута наша технологія.
Немає обмежень щодо кількості
запитів, інтегрованих систем, або
обміну даними

●
●
●
●
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Bintels
Сайт компанії: bintels.com
●Контакти: Іван Лебедєв, директор т.
+38 067 925 02 08 i@bintels.com
●
CЕО: Іван Володимирович Лебедєв
Рік заснування: 2017
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
●
Сегмент клієнтів: Середній бізнес, в
процесі діяльності якого генерується
достатня кількість даних та є
можливість їх накопичувати та
належним чином зберігати.
Команда: 6 співробітників
Бізнес-модель: Окремі вартості за
аудит структури даних в
●інформаційних системах, діагностику
●
поточного стану аналітики і потреб,
●складання плану доробки та
впровадження; розробку системи
●аналітики, підтримку системи
аналітики; консультаційні послуги
●
зпобудови управлінського обліку і
●оптимізації бізнес-процесів; навчання
●
персоналу замовника; коучінг і
підтримку персоналу замовника;
підбір і навчання персоналу.
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Технології та інфраструктура

Bintels – це компанія, що пропонує
бізнес-аналітику та візуалізацію даних для
бізнесу на базі Microsoft Power BI. Подібні
рішення надають можливість швидкого аналізу
і гнучкого представлення даних, збільшують
швидкість і знижують вартість розробки
звітності, покращують структуру і повноту
даних,
що
генеруються
програмними
продуктами, які використовуються в компанії.

Технології та інфраструктура

Igama – компанія-розробник PSP-Platform,
інтегратор фінансових рішень, а також
процесинг фінансових транзакцій і картковий
Storage.

IGAMA

Розробки компанії застосовуються в сфері
обслуговування масових платежів як в
фінансових
організаціях,
так
і
для
постачальників комунальних послуг.

Контакти: pay@uapay.ua
+380 (44) 364 44 64

Сайт компанії: uapay.ua

CЕО: Зарахович Дмитро
Рік заснування: 2007
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2B корпоративний
сегмент
Команда: 50 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційний та
комісійний дохід - послуги фінансового
процесингу, послуги з розробки та
інтеграції фінансових технологічних
рішень
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Paycore.io
Сайт компанії: paymaxi.com and
paycore.io
●
Контакти: Денис Кириченко,
●denis@paymaxi.com, +380636312611
CЕО: Денис Кириченко
●Рік заснування: 2016
●Де працює команда: Київ, Україна
●Статус: MVP
Сегмент клієнтів: Великі e-com
торговці, банки, маркетплейси,
платіжні системи, платіжні
провайдери, системи продажу квитків,
благодійні фонди, бетінг, геймінг
тощо.
Команда: 7 співробітників
●
Бізнес-модель: Freemium SaaS
●
●
●
●
●
●

Технології та інфраструктура

PaycoreIO – це компанія, що пропонує
автоматизацію та оптимізацію процесів
обробки платежів та інтеграції з платіжними
системами і процесингами, скорочення витрат
на прийом платежів за рахунок їх «розумної»
маршрутизації.
PaycoreIO – це відкрита платформа з
відкритим API
та
багатьма
готовими
інтеграціями з PSP.

Технології та інфраструктура

ProCard. Процесінговий центр ProCard – це
компанія, основним завданням якої є надання
своїм
банкам-партнерам
комплексного
обслуговування в індустрії електронних
платежів
з
використанням
банківських
платіжних
карт.
Компанія
забезпечує
надійність, відмовостійкість і безпеку операцій
на всіх етапах відповідних бізнес-процесів.

Processing Center
“PROCARD”
Сайт компанії: www.procard.ua
Контакти: Ірина Анатоліївна Циганок –
Директор компанії
e-mail: iryna.tsyganok@procard-ltd.com
телефон: +380 56 794 0548, e-mail
info@procard-ltd.com, телефон/факс
+380 56 794 05 48
CЕО: Ірина Анатоліївна Циганок
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Дніпро, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Банки, фінансові і
страхові компанії, кредитні компанії і
кредитні спілки, платіжні системи і
підприємства-агрегатори платежів, а
також інші підприємства і організації,
що обслуговують платежі та грошові
перекази з використанням платіжних
карток міжнародних та
внутрішньодержавних платіжних
систем. Нашими клієнтами можуть бути
як компанії-резиденти України, так і
компанії-нерезиденти.
Команда: 18 співробітників
Бізнес-модель: Транзакційні комісії
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SkyService FIN
Сайт компанії: skyservice.pro/ru/ main
●Контакти: Дубовик Микола +38 093 119
29 39 dubovykn@skyservice.pro
●
CЕО: Дубовик Микола Вікторович
Рік заснування: 2015
●
Де працює команда: Харків, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
●
Сегмент клієнтів: Підприємці малого
та середнього бізнесу
Команда: 10+ співробітників
Бізнес-модель: Абонплата; Кастомна
розробка; Підбір і продаж обладнання

Технології та інфраструктура

SkyService – сервіс, який дозволяє за
допомогою однієї програми здійснювати
контроль, облік та аналітику підприємницької
діяльності.
В програмному рішенні компанії, яке підходить
для будь-яких пристроїв (смартфон, планшет,
ПК), реалізовані наступні рішення:
Конструктор
програми
лояльності
(ведення
клієнтської
бази
та
моделювання програми лояльності під
потреби конкретного підприємства)
Розумна
аналітика
(розрахунок
зарплати
працівників,
планування
закупок, планування розвитку бізнесу у
розрізі різних періодів, формування
звітів, розрахунок окупності тощо)
Модуль доставки (база клієнтів з
прив’язкою до адреси чи номера
телефону, розподіл замовлень, додаток
для кур'єрів).

Технології та інфраструктура

Smart Data. Компания «Smart Data» надає
послуги у сфері поглибленої клієнтської
аналітики (Data mining) та управління ризиками
і є Silver Partner SAS Institute в Україні. Метою
Компанії є збільшення прибутку її клієнтів за
рахунок ефективного використання даних для
збільшення доходу та зниження витрат завдяки
оптимізації бізнес-процесів і ефективного
управління ризиками, а також протидії
шахрайству.

Smart Data
Сайт компанії: www.smartdata.com.ua
Контакти: info@smartdata.com.ua
CЕО: Сергій Личаченко
Рік заснування: 2014
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: В2В
Команда:15 співробітників
Бізнес-модель: 1. Впровадження
проектів/моделей за винагороду 2.
SAAS-модель

●
●
●
●
●
●
●
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Team301
Сайт компанії: Team301hub.com
●Контакти: Макаренко Олександр
Миколайович; +380674056879 Alek●sandr.makarenko.ua@gmail.com
CЕО: Макаренко Олександр
Миколайович
●
Рік заснування: 2016
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Торгові рітейлові
мережеві компанії; МСБ; Банки та
фінустанови; Логістичні компанії,
служби доставки та таксі.
Команда: 5 співробітників
Бізнес-модель: Консалтингові
●
послуги; Розробка чатботів; Комісійна
●
винагорода за використання сервісів
●
власної розробки.

Технології та інфраструктура

Team301 – компанія орієнтована на побудову
та оптимізацію бізнес-процесів, інтеграційне
програмування, у тому числі з використанням
Corezoid та чатботів.
Серед інших продуктів компанії:
Клієнтська аналітика, сегментація та
управління поведінкою клієнта.
CRM та X-sell консалтинг.

Технології та інфраструктура

UnityBars – IT-компанія, що фокусується на
розробці
та
впровадженні
фінансовобанківського програмного забезпечення для
корпоративних, МСБ та фізичних клієнтів.
Компанія пропонує повний цикл розробки та
супроводження власних ІТ розробок.
Деякі з продуктів компанії:
● Автоматизована банківська система
BARS Система з комплексним або
індивідуальним підходом до клієнта.
Автоматизує широкий спектр
бізнес-процесів і функцій банку.
● Автоматизована банківська система
BARS MMFO Забезпечення роботи
декількох МФО в централізованій БД.
● Корпоративний клієнт-банк
Система дистанційного обслуговування
корпоративних клієнтів з
багаторівневою структурою на базі
Web-технологій.

UnityBars
Сайт компанії: www.unity-bars.com
Контакти: 02152, м Київ, проспект
Павла Тичини, 1В, Офіс A
bars@unity-bars.com,
тел. (0038044) 5685211
CЕО: Валерій Кондаков
Рік заснування: 1991
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Державні установи,
портали, банки, фінансові, страхові
компанії і т.д.
Команда: 120+ співробітників
Бізнес-модель: базова ліцензія з
можливістю кастомізованих
доопрацювань з оплатою за проекти.

●
●
●
●
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YouControl
Сайт компанії: youcontrol.com.ua
●Контакти: mail@youcontrol.com.ua,
0 800 309 077 - гаряча лінія компанії;
●pr@youcontrol.com.ua,
0674688580 - піар-відділ, Антоніна
Ряховска;
sergimilman@youcontrol.com.ua ●Сергій Мільман, СЕО
●CЕО: Сергій Мільман
●Рік заснування: 2014
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Компанії, у яких
понад 50 контрагентів.
Команда: 50+ співробітників
●
●Бізнес-модель:Ліцензійний доступ до
системи здійснюється за
●
попередньою оплатою згідно тарифів.
●

Технології та інфраструктура

YouControl
–
онлайн-сервіс
перевірки
контрагентів. Інноваційна система YouControl
містить вичерпну інформацію про компанії
України у вигляді даних: реєстраційні
відомості, статус платника податку, ліцензії та
дозволи,
судові
рішення,
офіційні
повідомлення та кредитна історія, а також
аналітику:
фінансовий
та
зовнішньо-економічний аналіз, зв’язки між
афілійованими особами.
Серед технологій компанії:
Модуль FinScore, що оцінює фінансову
надійність контрагента за 1 секунду та
визначає
вірогідність
банкрутства
компанії,
враховуючи
релевантні
показники для українського ринку.
Модуль MarketScore визначає, яку частку
ринку займає компанія, та динаміку її
розвитку.

Мобільні гаманці

PayForce - системний інтегратор і розробник
рішень транзакційного бізнесу.
Компанія має досвід реалізації таких проектів:
Управління транзакційним бізнесом
банків за моделлю розподілу доходів;
Продукти та програми на базі
передплачених карток;
Бізнес електронних грошей;
Розробка
інтернеті
мобільного
банкінгу, особистих кабінетів страхових
і фінансових компаній;
Торговельний та інтернет-еквайрінг,
p2p-перекази;
Розвиток мобільних гаманців;
Розробка процесінгу страхових полісів;
Агрегатор платіжних послуг.

PayForce
Сайт компанії: payforce.ua та
pay4.com.ua
Контакти: телефон: +380445930029,
e-mail: info@payforce.ua
CЕО: Іван Істомін
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Українські та
іноземні: комерційні банки, фінансові
компанії та рітейлери, які прагнуть
керувати клієнтським досвідом та
залучити нових клієнтів за рахунок
надання цифрових фінансових сервісів.
Команда: 20 співробітників
Бізнес-модель: вартість за проект та
регулярна підтримка після
впровадження, профіт шерінг

●
●
●
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Wallet Factory
Сайт компанії: walletfactory.eu
●
Контакти:
e-mail support@walletfactory.eu, сторінка в соцмережі facebook ●
https://www.facebook.com/WalletFactory.EU/
СЕО: Михайло Мирошниченко
●
Рік заснування: 2015
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: банки, страхові
компанії, АЗС, роздрібні торговці,
інтернет-магазини, служби таксі та
доставки, роздрібні виробники,
роздрібні сервіс-провайдери, HoReCa.
Команда: 40+ співробітників
●
Бізнес-модель: Кастомізовані В2В
●
White lable рішення
●

Мобільні гаманці

Wallet Factory – компанія, що займається
розробкою та впровадженням фінансових
продуктів. Одна з головних задач Wallet
Factory – це поширення бізнесу white label
мобільних гаманців по всьому світу.
Основні продукти компанії:
mWallet
(додаток-агрегатор,
що
об'єднує всі функції і сервіси багатьох
продуктів, зокрема мобільні гроші і
платежі, знижки та бонуси, мобільний
банкінг і так далі)
mReward
(багатофункціональна
платформа для управління програмами
лояльності, яка поєднує розумні CRM
рішення та управління бонусами)
eWallet (платформа для процесингу
електронних грошей)
mGift
(платформа,
що
дозволяє
маркетологам
винагороджувати
споживачів в реальному часі шляхом
надсилання мобільних подарункових
сертифікатів в смс або в мобільному
додатку)
mRetail
(апаратно-програмний
комплекс, що дозволяє роздрібним
магазинам приймати будь-які види
платежів за допомогою QR коду, а також
NFC платежі)

Маркетплейси

CheckDom – провайдер програмних продуктів
та апаратних рішень для приватних клієнтів,
домоуправителів та бізнесу.
Сервіс забезпечує доступ до:
моніторингової системи з функціями
контролю
за
фінансовим
та
експлуатаційним станом нерухомості
(приватні клієнти)
рішення для адміністрування житлового
фонду будь-якої форми та структури
управління (домоуправителі)
системи пошуку B2B замовників і B2C
клієнтів для збільшення обсягів збуту
товарів та послуг(бізнес).
Компанія також надає послуги з аутсорсингу за
наступними напрямами - бухгалтерський облік,
виконавчий
менеджмент
та
юридичний
супровід господарської діяльності.

CheckDom
Сайт компанії: checkdom.in.ua
Контакти: Олег Соколов 067-780-89-93,
e-mail: os@checkdom.in.ua
СЕО: Олег Соколов
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Бізнес-клієнти,
адміністратори нерухомості, приватні
клієнти
Команда: 9 співробітників
Бізнес-модель: вартість за проект,
підписка

●
●
●
●
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TREEUM
Сайт компанії: www.treeum.net
●Контакти: Євтушенко Іван Юрійович,
i.yevtushenko@treeum.net,
●+380503854025
СЕО: Євтушенко Іван
●Рік заснування: 2013
●Де працює команда: Київ, Україна
●Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: B2C нашим
сегментом є масовий сегмент, що
включає banked, underbanked та sme
суб’єктів. З боку B2B нашим
сегментом є в першу чергу
провайдери фінансових послуг, такі як
банки, фінансові компанії, страхові
компанії, фінтех компанії, а також не
фінансові: забудовники, оператори
●
телеком зв’язку та інші.
●
●
Команда: 110 співробітників

Маркетплейси

Treeum – онлайн-платформа, яка забезпечує
своїм користувачам доступ до актуальної
фінансової
інформації
та
можливість
здійснювати персональний підбір фінансових
продуктів.
Компанія володіє відомими брендами у
сегменті B2C - Finance.ua, Minfin.com.ua та в
сегменті B2B - Finline, Bank Online.
СервісиTreeum
допомагають
як
індивідуальним користувачам, так і бізнесу за
наступними напрямами:
Minfin.com.ua - доступ до ділових
новин,
аналітики
та
спільноти
користувачів фінпослуг.
Finance.ua - інструмент для вибору та
порівняння різноманітних фінансових
продуктів.
Finline - CPA-мережа для залучення
клієнтів
до
фінустанов
та
автоматизований
підбір фінансових
продуктів.
Bank Online – платформа для
спілкування та обміну досвідом для
спеціалістів
фінансової
галузі,
організатор офлайн-конференцій та
семінарів.

Iншуртех

Alfa Protection. Сервіс Alfa Protection – це
система, що захищає компанії, які працюють в
сфері електронної комерції, від платіжного
шахрайства. В основі продукту компанії лежать
такі технічні рішення, як Machine Learning,
Device Fingerprint та Rule Engine.

AlfaProtection
Сайт компанії:
www.alfaprotection.com
Контакти: Віталій Верещагін,
vereschagin.vitaliy@gmail.com
CTО: Верещагін Віталій Юрійович
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: MVP
Сегмент клієнтів: Середній та великий
бізнес.
Команда: 4 співробітника
Бізнес-модель: SAAS підписка

●
Бізнес-модель: Комісійна винагорода
●
●
●
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Цивілкін
Сайт компанії: cvlk.in
●
Контакти: Малиновський Анатолій
Вікторович a@na.ua 0678844444
●
cvlk.in
СЕО: Малиновський Анатолій
Вікторович
●
Рік заснування: 2017
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Розробка MVP

Iншуртех

ЦИВІЛКІН – веб-сервіс та мобільний додаток,
які допомагають зручно вибирати, купувати та
управляти страховими полісами.
Компанія пропонує простий та зручний
інструмент для роботи зі страховими полісами
та допомагає клієнтам сервісу швидко
отримати допомогу у разі настання страхового
випадку.

Iншуртех

EWA – це SaaS-платформа страхування. Вона
з’єднує
страховиків,
яким
потрібно
налаштувати свої страхові продукти за
допомогою конструкторів, з посередниками,
такими як
банки, агенти, брокери,
сайти-агрегатори, термінальні мережі і т.і.
Для посередників – це єдине вікно до всього
страхового ринку. Одна система, у якій можна
реалізовувати поліси десятків страхових
компаній.
Для страховиків – це економія коштів та
електронні поліси.
Для страховиків та посередників – це
взаємодія в єдиній платформі, як у Facebook, –
просте встановлення партнерських зв’язків.

EWA
Сайт компанії: www.ewa.ua
Контакти: Андрій Таганський,
ceo@ewa.ua Операційний директор,
Діана Скутельник, skutelnik@ewa.ua,
+38 044 333 74 51
Керуючий партнер: Андрій Таганський
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі

Сегмент клієнтів: Користувачі
страхових полісів, а також ті, хто
хочуть придбати страхові поліси

Сегмент клієнтів: Страхові компанії,
страхові агенти, банки та страхові
посередники.

Команда: 3 співробітника

Команда: 16 співробітників

Бізнес-модель: Комісія від продажу
полісу
●
●
●

Бізнес-модель: SaaS-платформа,
pay-as-you-go, роялті у вигляді комісії
від вартості кожного реалізованого
через платформу поліса.

●
●
●
●
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IB INSART
Сайт компанії: insart.com.ua
●
Контакти: Олександра Гладишевська,
Директор alexandra.glady●
shevskaya@insart.com.ua
+380503900072,
СЕО: Олександра Гладишевська
●
Рік заснування: 2015
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Стадія ідеї, формування
команди
Сегмент клієнтів: Проект
розраховано на масового споживача,
фінансово самостійну людину з
активним способом життя, що
подорожує, є постійним користувачем
гаджетів й орієнтована на зручні
діджитал рішення.
●
●
Команда: 3 співробітника
●

Iншуртех

INSART – страховий брокер, який надає
консультації
клієнтам
з
питань
ризик-менеджменту та фінансів.
Основна ідея компанії – зробити страхування
доступним широкому колу споживачів за
рахунок невеликих лімітів, а отже і низьких
премій на користь страховика, зробити
страхування таким, що краще відповідає
вимогам часу (страхування гаджетів, поїздок,
музичних інструментів, та багато іншого).
Також компанія ставить перед собою задачу
зробити страхування максимально простим,
позбутися величезної кількості виключень з
покриття, складних процесів урегулювання
збитків.

Діджитал та необанки

Altbank – сучасна альтернатива традиційному
банкінгу. Cучасний комплекс банківських
продуктів та послуг, який надається за
допомогою захищених дистанційних каналів
без необхідності відвідувати відділення.
Місія банку – бути флагманом та прикладом
прогресивного
та
якісного
українського
дистанційного банкінгу для бізнесу та
приватних осіб.

Altbank

IT – ключовий елемент бізнес- моделі Банку,
який передбачає використання мобільних
додатків, автоматизацію всіх бізнес-процесів,
швидкість виконання операцій, доступність
основних
інтерфейсів
для
підключення
сторонніх систем, що робить бізнес простішим
та доступнішим для усіх клієнтів Банку.

Керуючий партнер: Андрій Таганський

Сайт компанії: www.ewa.ua
Контакти: Андрій Таганський,
ceo@ewa.ua Операційний директор,
Діана Скутельник, skutelnik@ewa.ua,
+38 044 333 74 51

Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Страхові компанії,
страхові агенти, банки та страхові
посередники.
Команда: 16 співробітників
Бізнес-модель: SaaS-платформа,
pay-as-you-go, роялті у вигляді комісії
від вартості кожного реалізованого
через платформу поліса.

Бізнес-модель: Бізнес-модель
●
базується на ідеї агентської комісії –
тобто комісії, що нараховується
●
одноразово на обраний продукт й
●
автоматично включається до вартості
●
послуги.
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Діджитал та необанки

FORWARD BANK

Forward Bank – банк, який надає можливість
безкоштовно здійснювати
оплату різноманітних послуг на сайті EasyPay,
у тому числі за рахунок коштів Банку,
безкоштовно поповнювати картку через сайт
та мережу ПТКС EasyPay.

Сайт компанії: www.forward-bank.com
●
Контакти:
0 800 300 880
●
СЕО:
Кисельов Андрій Васильович
Рік заснування: 2006
● працює команда: Київ, Україна
Де

Платіжна картка «EasyPay» - це продукт, який
надає можливість використання банківських
послуг та послуг одного з найбільших
агрегаторів платежів на ринку України.

Діджитал та необанки

VOLT24 – банк для підприємців, який дозволяє
всі банківські операції здійснювати в смартфоні
онлайн (в т.ч. відкриття рахунків), онлайн
бухгалтерія, CRM, перевірка контрагентів,
управлінський облік, тощо. VOLT24 не має
відділень і паперового документообігу.

VOLT24
Контакти: Смакота Ярослав,
ysmakota@gmail.com,
тел.+38(050)311-50-67
СЕО: Смакота Ярослав
Рік заснування: 2017
Де працює команда: Київ, Україна

●
Статус:
Працює, є продажі

Статус: Готовий MVP

●
Сегмент
клієнтів: Масовий та
преміальний сегмент: клієнти, які
активно користуються платіжною
карткою для безготівкових
розрахунків.

Сегмент клієнтів: Проект
розрахований на малий та середній
бізнес.

Команда: 764 співробітника

Бізнес-модель: Транзакційні комісії та
комісії від банківських продуктів та
сервісів

Бізнес-модель: Транзакційні комісії
та комісії від банківських продуктів та
сервісів
●
●
●

Команда: 10 співробітників

●
●
●
●
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Finance-controlling
Сайт компанії: finance-controlling.net
●
Контакти: Богданов Станіслав
support@finance-controlling.com.ua
●
+380979412207
СЕО: Шатілло В’ячеслав Вікторович
●
Рік заснування: 2017
●
Де працює команда: Харків, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Малий та середній
бізнес, якому потрібно знати, чи
будуть в нього гроші на те, щоб
розрахуватися по всім платежам.
Команда: 8 співробітників

Управління фінансами

Finance-controlling FIN – сервіс для
управління фінансами та прогнозування
доходів підприємств.
Програмне
рішення
компанії
дозволяє
управляти грошовими потоками та касовими
розривами,
створювати
прогнози
з
урахуванням
усіх
джерел
доходів
та
формувати реалістичні бюджети.

Управління фінансами

Finkee – це безкоштовний мобільний додаток
для ефективного планування та обліку
особистих фінансів.
Додаток допомагає вносити і редагувати статті
доходів та витрат, призначати мітки для
транзакцій, вказувати час платежів та
розраховувати баланс.
Користувачі Finkee мають змогу вказати кілька
джерел доходу та розділяти витрати за
категоріями. Систематизувати інформацію про
доходи допомогають графіки і звіти. Програма
дозволяє вести облік своїх витрат і доходів в
декількох валютах.

Finkee
Сайт компанії: finkee.org
Контакти: contact@finkee.org
+38(095) 622-49-76
СЕО: Мусейчук Кирило Олегович
Рік заснування: 2016
Де працює команда: Одеса, Україна
Статус: MVP, Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Масовий сегмент
Команда: 6 співробітників
Бізнес-модель: комісійний дохід та
платні сервіси

Бізнес-модель: Підписка
●
●
●
●
●
●
●
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MTAX Ukraine
Сайт компанії: www.mtax.ua
●
Контакти: Тел.: +38 (044) 338 83 30
Адреса: Україна, м.Київ, 04136, вул.
●
Північно-Сирецька, буд. 1-3
СЕО: Володимир Баскаков
●
Рік заснування: 2017
●
Де працює команда: Київ, Україна
●
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Приватні
підприємці, Підприємства малого та
середнього бізнесу
Команда: 20+ співробітників в Україні
Бізнес-модель: Абонплата
●
●
●
●
●
●
●

Управління фінансами

MTAX Ukraine – онлайн-сервіс, що надає
бухгалтерські послуги малому та середньому
бізнесу через мобільний додаток або сайт
компанії. Клієнтами сервісу можуть бути також
і фізичні особи-підприємці.
Бухгалтери компанії працюють з документами,
ведуть облік, подають звітність, займаються
зовнішньо-економічною діяльністю, зберігають
первинну
документацію
та
надають
консультації своїм клієнтам.
На сайті MTAX Ukraine також публікується
«Блог підприємця», де можна знайти корисну
інформацію
щодо
особливостей
оподаткування бізнесу та ведення бухгалтерії
на підприємстві.

Інші

BRDO
–
експертно-аналітичний
центр,
створений
за
ініціативи
Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України та
західних партнерів.
Одним з найголовніших завдань організації є
створення ефективної системи регулювання у
різних секторах економіки та на окремих
ринках, зокрема IT та телеком, сільське
господартство, інфраструктура, енергетика,
будівництво, контроль і нагляд.
Серед найцікавіших розробок центру – проект
«StartBusinessChallenge». Сервіс у зручному
форматі бізнес-кейсів допомагає підприємцям
розібратися у системі дозвільних процедур,
необхідних для відкриття бізнесу. На сайті
проекту можна знайти інструкції для типових
(реєстрація ФОП, реєстрація платника єдиного
податку тощо) та комплексних (реєстрація
касового
апарату,
оренда
водойми,
підключення до електромереж) процедур, а
також ознайомитися зі статистичними даними
про окремі ринки (медицина, служби таксі,
ресторанний бізнес).

BRDO
Сайт компанії: brdo.com.ua
regulation.gov.ua
regulation.gov.ua/startup
Контакти: Олексій Дорогань –
o.dorogan@brdo.com.ua +380674074422
brdo.com.ua
СЕО: Олексій Гончарук – голова Офісу
ефективного регулювання BRDO.
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює
Сегмент клієнтів: Основною цільовою
аудиторією є підприємці, які бажають
дізнатися, як відкрити та вести
конкретні види бізнесу відповідно до
вимог законодавства. Потенційною
цільовою аудиторією також є банки та
інші учасники фінансового ринку, які у
рамках перевірки потенційних
боржників оцінюють ризики, пов’язані з
порушеннями законодавчих вимог
щодо ведення підприємницької
діяльності.
Команда: 60 співробітників
Бізнес-модель: Даний проект не є
комерційним.
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Firmaiya
Сайт компанії: Firmaiya.com
Контакти: Олексій Ніколаєнко
Alex.nikolaenko@firmaiya.com
СЕО: Олексій Ніколаєнко
Рік заснування: 2015
Де працює команда: Київ, Україна
Статус: Працює, є продажі
Сегмент клієнтів: Підприємці,
власники та директори МСБ,
Фінансові установи та компанії по
обслуговуванню бізнесу (юристи,
аудитори, ІТ послуги і т.д)
Команда: 3 співробітника
Бізнес-модель: Фріміум для
користувачів, та підписка для
●
рекламодавців
●

Інші

Firmaiya
–
компанія,
що
надає
онлайн-консультації для малого та середнього
бізнесу,
а
також
пропонує
огляди
корпоративних програмних продуктів для
підприємств.
Інформаційна база компанії включає огляд
інформаційно-технологічних
рішень
за
наступними напрямами: CRM і продажі,
маркетинг, бухгалтерський облік та фінанси,
цифрова реклама, хостинг та багато інших.
Користувачі
сайту
компанії
можуть
ознайомитися з каталогами відео- та текстових
матеріалів,
присвячених
вирішенню
різноманітних бізнес-задач, серед яких пошук
інвестицій, правила роботи з клієнтами,
принципи управління компанією, створення та
просування бізнесу тощо.
Firmaiya - це також соціальна мережа та
форум для підприємців, яка дозволяє бізнесу
публікувати оголошення про події, створювати
теми для обговорення та об’єднуватися у
групи.

Інші

Startup.Network – інвестиційна платформа
для учасників венчурного ринку – стартапів,
приватних
інвесторів
та
професійних
консультантів.
Сервіс допомагає засновникам стартапів
знайти фінансування, інвесторам - знайти
перспективні проекти та ефективно вкласти
гроші, а професійним консультантам знайти
можливості для отримання доходу. Сайт
компанії дозволяє ознайомитися з наявною
базою проектів, розміщувати заявки на пошук
інвестицій та продаж бізнесу, а також
оформляти заявки на персоналізований підбір
проектів.
Одним із найцікавіших напрямів діяльності
Startup.Network є організація заходу під назвою
"Битва Стартапів", де підприємці отримують
змогу презентувати свій проект, почути
рекомендації експертів та познайомитися з
інвесторами.

Startup.Network
Сайт компанії: startup.ua
●
Контакти:
startup.ua
● Сорока Олександр
СЕО:
Рік заснування: 2007
Де●працює команда: Київ, Україна
●
Статус:
Працює, є продажі
●
Сегмент
клієнтів: Інвестори,
підприємці, професіонали
Команда: 20 співробітників
Бізнес-модель: Комісійна винагорода

●
●
●
●
●
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The FINTECH IN UKRAINE report has been jointly created by the USAID Financial Sector
Transformation Project and the UNIT.City Innovation Park.
The Financial Sector Transformation Project is a four-year program (October 2016 – December
2020) funded by the United States Agency for International Development (USAID) and managed by
DAI Global LLC (DAI). The purpose of the Project is to transform Ukraine’s financial sector into a
transparent, fair, and diversified system that supports businesses of all sizes and serves citizens’
needs. The project supports financial sector reform in Ukraine and provides assistance in the
following areas: raising confidence in the banking sector; increasing access to finance in the
non-bank financial sector; developing digital financial solutions; reforming pension system; and
reaching out to vulnerable groups to better involve them in financial activities.
Project Contacts:
33-B Taras Shevchenko Blvd.,
Europe Plaza Business Center, 6th floor,
Kyiv, 01032, Ukraine
Tel.: +38 044 237 02 10
About UNIT.City
UNIT.City is Ukraine’s first innovation park. It is the location where matchless infrastructure and
all-inclusive ecosystem enable high technology, innovative and creative businesses to happen and
flourish. The goal is to become the center of innovations and one-point entry into Ukraine for
investors, partners and new technology from all over the world. The mission of UNIT.City is to create
a unique innovation platform where advanced companies, start-ups and mavens get an opportunity
to cross paths and work together ramping up their growth and honing quality.
Park offers its residents a package of additional services for business development: meetings with
investors, counseling, mentoring and accelerating programs, prototyping laboratories, great
infrastructure for work and leisure.
UNIT.City Plans for the next 5 years:
• 500 thousand m2 for business, education and innovative achievements
• The territory is 25 ha
• 1500 workplaces in coworkings
• 10 laboratories
• $200 Millions investments

This report is made possible by the support of the American People through the United States
Agency for International Development (USAID.) The contents of this report are the sole responsibility
of Financial Sector Transformation Project, being implemented by DAI Global LLC, and do not
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Contents
Introduction
1. World FinTech Market Overview
1.1 The Impetus for FinTech
1.2 Investment in FinTech
1.3 Trends of FinTech
1.4 FinTech Ecosystem: Prerequisites & Support Factors
2. FinTech in Ukraine: Overview and Issues
2.1 Market overview
2.2 Analysis of Factors of FinTech development in Ukraine
2.3 Survey Results on FinTech Providers
Ukraine FinTech Ecosystem Map
Catalogue

2
3
4
4
6
10
13
14
15
17
24
26

90

80

Introduction

70

FinTech (financial technology) is rapidly developing in the world.
Over the last three years, it has begun to emerge in Ukraine, with
about 80 providers active in the market. These range from startups
to more mature providers selling services.
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The purpose of publishing the first FinTech Catalogue in Ukraine is
to facilitate the growth and development of the industry. This
catalogue provides information about participants of the FinTech
ecosystem of Ukraine, facilitates raising investment capital for
Ukrainian FinTech startups, and promotes the development of
partnerships between startups and traditional players of the
financial sector. More generally, the catalogue documents how new
FinTech players are helping to improve the efficiency of financial
services and expanding outreach and financial inclusion.
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World FinTech Market
Overview

1.1 The Impetus for FinTech
Following the international financial crisis in 2008, banks worldwide had to adapt to a new world.
Regulators raised capital requirements, imposed new risk management standards, enforced stricter
Know Your Customer (KYC) requirements, and put in place more robust Anti Money Laundering
(AML) provisions.
At the same time, technology and innovation were evolving rapidly:
● The Internet became widespread;
● Smartphones and mobile applications quickly gained popularity and use, even in
developing countries;
● Social media expanded at a rapid pace;
● The Big Five (Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft) technology companies
developed innovative products and services that created new standards of quality, speed
and comfort for consumers;
● Migration and concomitant remittances accelerated;
● Small and medium-sized enterprises began to look for alternative ways to finance their
activities;
● Private investors, previously focused on real estate, started looking for new areas to
invest.
With the emergence of new technologies, the inward-looking orientation of banks as a result of the
2008 crisis, and a willingness of users to experiment with digital services led to the rise and growth
of new FinTech companies.

Others
3%

Robo Advisors
2%
Crowdfunding
Remittance
1%
3%
Insurance Tech
8%

Lending
31%

Mobile
Payments
8%
Consumer
Finance
8%
Finance & Account
Management
9%

Banking Tech
10%

Payments
17%

Source: Global State of FinTech PWC 2017

1.2 Investment in FinTech
The sectors that have received the most
investment are payments, lending and banking
technology. Other areas of global interest
include mobile financial services, financial and
account management, remittances and money
transfer, robo advisors, insurance technologies,
crowdfunding, P2P lending, blockchain and
crypto-currency.

Global Funding Invested in FinTech

Relevant "Unicorns", defined as new “tech”
companies worth more than USD 1 billion,
have already appeared among FinTech
companies. The main areas in which the
FinTech startups are rapidly developing their
business include*:
● Payments – Ant Financial, Stripe, Mozido,
Clarence, Transferwise
● Lending – SoFi, Kabbage, Lufax, Prosper,
Funding Circle
*http://www.visualcapitalist.com/27-FinTech-unicornswhere-born/
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FinTech offers a significant value for the distribution of financial services and products in new areas
and different segments of the population. Given the high percentage of unbanked and underbanked
populations in most markets, and the difficulty for banks to service micro and small enterprises and
those living in remote areas, there is a funding gap in the market. This provides a substantial
investment opportunity for the FinTech sector. In addition, with the rise in e-commerce and the need
for low-cost payment, remittance and money transfer services, (especially for costly low value
amounts) there is a substantial investment opportunity for the FinTech sector.

1.3 Trends of FinTech
The main drivers of FinTech are the availability
of mobile internet and smartphones, loss of
public trust in banks and dissatisfaction with
banking services. The following should be
emphasized among the most relevant trends:
● Services via a mobile phone.
Only 10 years have passed since the
emergence of smartphones, but the pace of
change is so great that the telephone has
become an indispensable companion.
Smartphones, internet availability, and the
popularity of apps and the use of social
media
messaging
have
dramatically
increased the amount of data exchanged by
people every second. It is hard to imagine
that 90% of all the data existing today has
been generated over the last 2 years1. In the
modern world, a telephone becomes a ticket
to the world of financial services. It is very
easy and convenient to make payments and
money transfers via a telephone. Almost
every other person on the planet already has
a smartphone in his/her pocket. With the
increasing size of telephone screens, the
emergence of open Application Programing
Interfaces (APIs) and the creation of
convenient mobile applications in the era of
the internet – it is easier for people not only to
get financial information but also make
payments and use a range of mobile financial
services.

1
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● Financial Services and Social Media.
People are constantly generating information
about themselves, their surroundings, work
and leisure on social media. FinTech
companies have already learned how to get
and analyze such information – because it
offers more and different information than
official databases. FinTech companies
analyze the profiles of people on social
media – education, employment, friends –
and how people spend their leisure time,
including web activity. By gathering and
analyzing all the data, it is possible to
perform scoring and offer personalized
services to potential customers. The
expanded adoption of social messaging apps
has made them natural hosts for chatbots
helping to create more trustworthy
relationships between financial service
providers and consumers, especially for
millennials. FinTech companies supporting
chatbot technology continue to enhance
these interactive platforms to the point where
many see that they will become standard for
customer service as well as helping to better
inform and educate consumers.
● Alternative Types of Payments.
This trend includes payment terminals,
contactless and mobile payments, QR code
payments, electronic and digital wallets as
well as cryptography. Developments that
followed the introduction of electronic money
rules issued by the European Union and the

introduction of new financial e-money
providers such as M-Pesa in Kenya and
WeChat Pay and Alipay in China have
helped to bring millions into the financial
sector and improved access to a range of
payment as well as financial services.
International standardization of QR code
payments in markets such as India and
China is leading to a whole new wave of
opportunities to provide electronic payment
access to millions of micro and small
businesses that were too costly to make use
of physical point-of-sale (POS) machines to
accept plastic debit/credit cards.
● Marketplace Lenders.
The rise of new non-bank lending providers
allows for the origination of loans to clients
through intermediary digital platforms that
connect borrowers to investors, directly
utilize funds from the platform’s own balance
sheets or combine the two. This broad
category includes peer-to-peer lending
platforms and online balance sheet lenders2.
Peer-to-Peer (P2P) Lending Models
provide platforms for borrowers to source
loans primarily from individuals or
institutional investors. In China, P2P
lending models have expanded access to
finance to millions of unbanked or
underbanked consumers and businesses
with limited prior access to formal credit.
Balance sheet lenders differ from P2P
lenders mainly in that they retain their own
portfolios and collect interest over the life
of the loan portfolio. Many online balance
sheet lenders focus on specialized market
niches like merchant cash advances or
point-of-sale financing. Examples of
online balance sheet lenders include
Kabbage and OnDeck in the U.S.,

Capital Float in India and GAX Finance in
Malaysia. A subgroup under online
balance sheet lenders are firms that also
process payments for small merchants
and use their sales transaction data to
provide merchant loan advances.
● New business models.
With the emergence of new players in the
financial market, the approach to who pays
and for what is changing. Banks generally
sell their products and services in packages.
In this practice, the profitability of some items
always covers the unprofitability of other
services. With the development of service
aggregator platforms, which will offer the
user most services at little or no cost, banks
will need to change the conditions for their
products – now each service must
independently generate profit to the bank
and also be competitive on the market.
Marketplaces, which finance small and
medium-sized enterprises and typically offer
micro-lending, become direct competitors of
banks. Bank customers are already
accustomed to paying fees. However, in
today's innovative world, they are more and
more frequently offered the same services on
a free-of-charge basis or much cheaper than
with banks. There are now successful
examples of partnerships with banks teaming
up with marketplace lenders (both P2P and
online balance sheet lenders) or launching
their own platforms as a way to facilitate
clients, especially SME clients, initially
deemed too risky based on the lack of a
credit or business history.
● Artificial intelligence.
There are many robots, chatbots and even
robotic personal consultants around us
already today. The use of artificial
intelligence makes it possible to automate

http://documents.worldbank.org/curated/en/701331497329509915/pdf/116186-WP-AlternativeFinanceReport
lowres-PUBLIC.pdf

2

https://www.mediapost.com/publications/article/291358/90-of-todays-data-created-in-two-years.html
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many important banking services because
robots are "learning" and constantly
improving in order to fulfill the tasks even
more qualitatively. The financial world is an
ideal platform for artificial intelligence – it is
where the precise data and records are
stored, and large data generated for further
analysis. Artificial intelligence allows for the
recognition of speech and texts; it is able to
make decisions using set algorithms, do the
translation in different languages. In fact, we
use these technologies every day – in
Google translate or Siri by Apple. In banking
contact centers, bots, which answer
customer questions, appear one by one. The
most common use of artificial intelligence in
FinTech projects is financial management.
Previously, only premium customers had
personal managers assigned to them who
helped manage financial flows. Nowadays,
thanks to the development of technologies,
such consultants can cover a large segment
of customers. The introduction of new social
messaging chatbot tools also better enable
personalized financial education and can
promote improved financial health from an
application that most people already use on a
daily basis1. Another example of the use of
artificial intelligence in financial services is
the prevention and detection of fraud. An
"intelligent" system can simultaneously
analyze a large amount of data in order to be
confident in decision-making whether such
behavior and such transactions or payments
are inherent in a given customer. Every year,
the US market loses about USD 50 billion
due to financial fraud.
● Digital Identification and Biometrics.
One of the more difficult challenges for banks
and other digital financial service providers is
the identification and authentication of users.

Several countries, most notably India, have
invested in digital identification systems that
are based on biometrics. Biometrics, which
include the identification of a user by voice,
fingerprint or face recognition, is changing
the delivery of all kinds of financial services.
This trend not only addresses KYC
verification but more importantly addresses a
pressing need for financial consumers. The
complexity of entering passwords and codes
hampers many clients who might benefit
from making use of new digital financial
solutions. India’s introduction of its biometric
Unified Payment Interface helped facilitate a
1,000% in digital payment transactions.
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Below is a map of the FinTech world that presents the main players by technical area
or emphasis3:

● Open APIs.
Open Application Programming Interfaces
make it easier for developers to create new
applications. With open APIs, various
software programs can "interact" with each
other. Instead of being forced to encode
everything from the very beginning,
developers can utilize captured data to
quickly and conveniently offer new services.
Open banking enables third-party FinTech
providers to develop new products and
services through the use of APIs. Without the
legacy management information systems
and outdated processes of traditional banks,
FinTech players are able to identify a number
of focused solutions that leverage consumer
data, advanced analytics and digital
technology to improve the customer
experience.
These
innovations
are
welcomed by increasingly tech-savvy
consumers who are able to benefit especially
in the areas of credit, money transfers and
payments. Without the burden of an
extensive brick-and-mortar infrastructure,
FinTech players are also able to take
advantage of significantly lower costs.

https://www.forbes.com/sites/chynes/2017/06/08/meet-the-chatbot-thats-a-teacher-storyteller-financial-guru-f
or-myanmars-microentrepreneurs/#21d647ff41a4

1

By collaborating and taking advantage of APIs, banks and FinTech providers can leverage each
other’s complementary strengths, enhancing the customer experience much more than either entity
could do on its own. According to the World Retail Banking Report, “Given the pressures of cost,
regulation and fast evolving customer expectations that banks are already struggling with, there is
only so much that can be focused on at the same time. This makes the option of partnering with a
FinTech highly attractive for banks.” This realization has opened the door for the emergence of APIs,
which can bring together the power of customer insight and FinTech innovations.2

2
3

https://thefinancialbrand.com/65975/open-banking-api-FinTechFinTechFinTech-partnerships/
https://www.cbinsights.com/research-FinTech250
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1.4 FinTech Ecosystem:
Prerequisites & Support Factors
A FinTech ecosystem combines all the players in the financial market: FinTech startups, regulators,
banks, international payment systems, associations of bankers and financiers, incubators,
accelerators and vendors.
What factors determine the development of FinTech in one country rather than another? The United
Kingdom, China, India and Kenya offer some examples of the main preconditions that can support
more rapid development of financial technologies. These include:
● Infrastructure.
The level of ICT infrastructure penetration is
key. This includes mobile connectivity and
internet access. Expanded ICT infrastructure
helped to increase dramatically the number
of individuals involved in digital finance in
markets as diverse as China and Kenya. In
addition, digital identification infrastructure
that took advantage of biometrics also drove
the use of FinTech in countries such as India.
For countries that lacked full digital
identification systems, the use of tiered Know
Your Customer (KYC) regulations now
endorsed by the Financial Action Task Force
(FATF) have permitted countries to support
remote account opening and limited formal
identification requirements for low value low
risk accounts. This allowed for dramatic
growth of FinTech usage in markets as
diverse as Tanzania and Mexico where
millions of people were brought into the
financial system via new technology
solutions offered by both banks and
non-bank financial institutions. In addition to
mobile connectivity infrastructure, countries
that made use of payment terminals and
third-party agents (supermarket chains, post
office networks and distribution networks) to
facilitate access for banks and non-bank
e-money issuers made use of FinTech
solutions to provide greater financial access.

10

● An Enabling Legal and Regulatory
Environment.
One of the most important factors for the
development of FinTech is an enabling legal
and regulatory environment. In markets such
as the United Kingdom, Singapore and Hong
Kong, the use of regulatory sandboxes as
well as an appropriate legal environment
have
helped
to
stimulate
FinTech
development. A legal environment that
provides simple and transparent rules for
starting a business, appropriate tax policies,
licensing requirements, and protection of the
rights of investors and businesses is key.
However, even in markets where legal
frameworks take time to develop, the use of
test-and-learn approaches where regulators
allow the development of FinTech via letters
of no-objection, such as in the Philippines
and Kenya, have helped to promote the use
of FinTech while regulations and the laws are
being developed to follow advancements and
innovations. advantage of significantly lower
costs.

protects the rights of investors and
shareholders. The World Bank ranks the
United Kingdom 4th in the world in terms of
the level of protection of shareholder rights.
In addition, financing is required for launch
and scale of many FinTech initiatives.
Countries such as Singapore, the United
Kingdom, China and India have actively
promoted investment in FinTech initiates and
this has helped to achieve levels of scale.

FinTech startups

● Expertise.
The presence of people with the right
education, with whom a team can be created
and businesses can be built, is also an
important support. Startups need help with
accounting issues, legal support, and tax
consultations and this is where appropriate
incubator and accelerator initiatives can help
fast track FinTech development.

● Access to Capital and Investment
London has long been a world financial
center, along with New York. These markets
also provide private capital, bank capital and
a high concentration of financial companies.
A well-developed judicial system effectively

11
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FinTech in Ukraine:
Overview and Issues

2.1 Market Overview
In Ukraine, FinTech is beginning to take off with more than 60 firms at different stages of maturity.
Privatbank (prior to nationalization) was arguably the largest FinTech example in the country,
offering technological services that were ahead of not only the local Ukrainian market but also the
European one. FinTech started to draw the attention of the financial sector players of Ukraine only
in 2017 after a series of FinTech related forums and events. It is expected that more focused efforts
to support the development of this important sector will take place in 2018.
Similar to the rest of the world, the evolution of the FinTech market in Ukraine came about in part as
a response to the banking crises of 2008-9 and, more recently, after the 2013-14 crisis. During this
period:
● About 20 European banks operating in Ukraine froze their lending and limited their
exposure in the local market due to the financial crisis of 2008;
● Sharp drops in GDP in 2009 and in 2015, accompanied by sharp devaluations and high
inflation, eroded the purchasing power of the population, which contributed to a rise in
business bankruptcies. The share of problem assets grew rather quickly at banks
resulting in a further reduction in consumer lending by Ukrainian banks;
● There was a reduction and consolidation in the number of banks from 175 in January 2008
to 88 in November 2017;
● There was also a further decline in the overall number of bank branches which further
restricted access to banking services;
● Loss of trust in the banking sector by the population.

Many of Ukraine’s FinTech companies focus on offering services to the broader European market. A
considerable amount of talent and brainpower is also being exported to neighboring countries.
However, on a positive note, the infrastructure necessary for the development of the startup
environment is being created in the form of accelerators and incubators. However, in order to
stimulate the growth of new projects, there is still a serious need to improve the overall business
environment - regulatory improvements, changes in legislation, tax policies for innovative
companies, and greater simplicity and transparency in creating start-ups.

2.2 Analysis of Factors of FinTech Development
in Ukraine
There are several factors specific to Ukraine that, in addition to the broader ecosystem, influence
FinTech development.
● Infrastructure.
Internet penetration continued to grow dramatically between 2008-2017 with access to the
internet being affordable for most of the population. In 2008, only 24% of the adult
population accessed the internet but this increased to more than 63% by 2017.
Graph 1. Share of the Internet users among the adult population of Ukraine

Along with the financial crisis of 2008-9, the first players among the FinTech startups started to
appear in Ukraine. For the most part, these early FinTech initiatives focused on the area of payments
and money transfers. However, the majority of FinTechs (58%) have been launched since 2015.
FinTech development is also being actively supported through various initiatives being undertaken
by the National Bank of Ukraine. The NBU approved the Comprehensive Program of the Ukrainian
Financial Sector Development (Resolution No. 391 dated 18 June 2017) which includes a number of
initiatives:
● Cashless 2020 Strategy
● Transition to ISO 20022 standards
● Exchange of documents in electronic format
using electronic signatures
● Cancellation of stamps, seals and paper
copies
● Storage of documents in electronic format
● Remote identification of a person
● Possibility to order financial services online
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● Electronic certification of scanned copies and
signing of cash documents
● Possibility to use the Bank ID system for
remote identification
● Protection of the rights of financial services
users
● Support to improve financial literacy of the
population
● New rules to facilitate the licensing of
payment service providers

Source: Kiev International Institute of Sociology
http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=705&page=1

Internet penetration and speeds in Ukraine continue to grow steadily, due in part to
diminishing costs and the increasing ease of access, particularly to mobile internet.
Continued investments and support for high speed internet will help increase the
development and usage of FinTech products and services in the country. The planned
move to support open APIs in line with PSD2 would further strengthen FinTech
development and services in Ukraine. Accelerator and incubator co-working facilities are
being developed in Ukraine in response to the demand from FinTech startups.
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Another important infrastructure factor that impedes the development of innovative financial
solutions in Ukraine is the lack of electronic identification. Electronic passports have only recently
appeared in the country. In order to solve this issue, a new Mobile ID initiative is being tested and
expected to be launched in 20181.
The National Bank of Ukraine is also actively engaged
in efforts to support a national Bank ID system
Any client who has undergone a Know Your Customer (KYC) process in one bank would be issued
a National Bank ID, which could then be used to open accounts in any other bank. While remote
account opening and the use of tiered KYC is not yet in place, discussions are underway to follow
PSD2 policies that would allow this. Third-party payment kiosks do exist, but their coverage is
limited to cities, and further expansion could help increase access and usage of digital payments in
rural areas. Although third-party agent network rules are limited, steps to further promote and
access existing physical infrastructure such as the post office and/or distribution networks could
also support greater access in rural areas and for those with limited mobile or internet access as well
as those who do not yet trust digital transactions.
● Legal and Regulatory Environment.
The legal and regulatory environment to support FinTech and other start-ups is improving.
The most important changes introduced recently by the Ukrainian legislation are:
Authorization to sign an invoice and/or contract with an electronic signature;
Banks are no longer required to translate documents into Ukrainian, if they are in
English;
Ukrainian IT companies can use the simplified taxation of services provided by
individual developers (5% per annum);
The National Bank of Ukraine (NBU) continues to liberalize gradually restrictions
on repatriation of dividends (to USD 5,000,000 per legal entity per year);
The NBU is actively advocating for the adoption of EU directives, in particular PSD2
Directive into the local legislative process; and
The recent approval of the law on electronic identification and trust services for
electronic transactions in the internal market (“Electronic Trust Services Law”).

by MasterCard, approximately 87% of banking sector
representatives are ready to partner with FinTech startups.
Creation of new acceleration programs in the country should
help to further bring down the costs of FinTech startups and
encourage seed capital funding.
● Expertise.
Ukraine maintains high standards of education, especially in
mathematics and science, and many Ukrainian IT specialists
support the FinTech industry globally. FinTech unicorn
Transferwise, valued at more than USD 1.1 billion, benefits
from maintaining a software development team in Cherkasy,
Ukraine. While a well-educated IT expertise has developed,
Ukraine’s FinTech sector would benefit from keeping and
attracting more financial expertise to support the emerging
FinTech sector.

2.3 Survey Results on
FinTech Providers
More than 80 FinTech providers were sent questionnaires about
their business activities, and 59 FinTech providers responded.
The 1991 Open Data Incubator, Unit.City, FinTechCluster and
BankOnline assisted in distributing the questionnaire.
● FinTech Categories
According to the survey results, FinTech providers of Ukraine
are working in the following areas:

● Access to Capital and Investment.
Ukrainian authorities regularly declare their support for foreign investment. In general, the
regulatory framework for the establishment and operation of businesses in Ukraine by foreign
investors is similar to that for domestic investors. Recently the legal requirement to seek special
approval for foreign direct investments with the state authorities was abolished. Ukrainian
startups are increasingly resorting to crowdfunding platforms for financing. According to a survey
One of the largest mobile operators in Ukraine, Kyivstar has announced the launch of Mobile ID service to
support the new Electronic Trust Services Law. The proposed Mobile ID would allow a mobile phone to identify
the client and use his digital signature to access electronic services and document circulation.

1
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● Maturity of the Market
40% of the companies were started prior to 2015. More than 60% of the FinTech startups
were founded within the last three years. About 84% of FinTech companies have already
launched services and products, and 16% are in the startup phase.

1991
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2002

2006

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017
19

Business development stage

Founders of companies
The founders are mainly individuals with
experience in IT (65%) and finance (30%)
and most speak fluent English.
It is important to note that the top
management of Ukrainian FinTech firms
consist mainly of ex-bankers (70%) with
experience at large commercial banks, in
particular, Privatbank, FUIB, Raiffeisen
Bank Aval, Universal and Alfa-Bank.
About 23% of managers are business
environment managers and 7% are from
the IT sector.

5.3%
“Idea” stage, MVP
creation and team
formation
10.5%
MVP-ready,testing
hypothesis
84.2%
projects launched,
salesstage

Business Models
In terms of business models, most of the FinTech providers focus on various
transaction fees as well as offering services based on monthly subscription models.
A smaller number provide a freemium model approach or rely on licensing and
maintenance agreements.

3%
Licensing,maintenance

4%
Freemium
23.5
23.5%
T
Tr
an
Transactionfees

Top management

70%

bankers with experience at
Privatbank, Raiffeisen Bank
Aval, Universal and Alfa-Bank

23%

managers from
business sector

7%

managers from IT

Market Segmentation
Over 37% of the FinTech providers are engaged
in the B2B market segment and target SMEs.

21.5%
For both B2B & B2C
(92% - for massclients,
8% - corporate clients)

22.5%
B2C, 100%focus on
massmarket
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56%
B2B (solutions for
corporate clients 62.5%, SME - 37.5%)

48%
Feesfor services/
products sold

21.5%
Subscription (monthly
payments)

Partnerships
Several of the FinTech providers have partner relationships with banks and
international payment system providers. These include, white labeled P2P card
service transactions, supporting co-branded payment cards and payment services,
The primary partners include PUMB, Oschadbank, Alfa Bank, Raiffeisen Bank Aval,
Tascombank, and international payment service providers.
9.4%
26%
PUMB
Tascombank
11.6%
Raiffeisen BankAval

14%
Alfa Bank
16%
Oschadbank

23%
IPS (Visa,Mastercard)
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49%
Attracted investment
(83% - financed by
private investors,12,5%
- Venture Capital, ICO 4,5%)
6%
Reinvestment of profits

Financing
While many FinTech providers use their
own funds to finance operations, a
significant number (49%) have or are
seeking investments from outside
investors.

45%
Own investments (by
founders)

“Hot” Topics Of FinTech
●
●
●
●
●
●

Digital banking,
Automation,
Biometry identification,
Machine Learning,
AI,
Forecasting and
modeling,
● Smart Contracts,
● Bots,

● Blockchain,
● Big Data,
● Registers
digitization,
● ICO,
● IT security,
● Cybersecurity,
● Payments security,
● Open API

“Cold” Topics Of FinTech
●
●
●
●
●
●

e-Wallets,
Mobile applications,
Cash transactions,
Mobile technologies,
Payment cards,
Internet-acquiring

Challenges Facing the FinTech Market in Ukraine
According to FinTech providers, the main challenges facing the Ukrainian market include:
The majority of FinTech providers are seeking for additional investment to scale their business:
Investment demand

●
●
●
●

72%
Yes(for scaling business
and marketing - 68%, for
business development
and launches onnew
markets - 13%, for
implementation of new
technologies - 16%,team
growth -3%)

In summary:
1 While the FinTech industry in Ukraine is at an early stage of development, 2017 saw a
rapid growth rate that is expected to continue in 2018.
2 Strong infrastructure with excellent mobile penetration and significant uptake of
smartphones combined with a well-educated and tech savvy, connected society should
help to boost FinTech.
3 Given the demand in the market, FinTech solutions that focus on inclusive outreach to the
mass market have the greatest potential for growth in 2018.
4 Regulatory Sandboxes or a Test-and-Learn approach could help promote FinTech while
legislation and additional regulations follow FinTech development,
5 Continuing legal and regulatory support to align Ukraine with EU directives on e-money,
remote account opening, tiered KYC, PSD2, open APIs and the use of third-party agents
can further promote FinTech development in Ukraine.

28%
No

Hot and Cold Topics for 2018
The survey also asked FinTech providers about which topics are currently hot in the market. Among
the “Hot Topics” for 2018, FinTech firms in Ukraine primarily listed - digital banking, automation,
biometric identification, Machine Learning, AI, forecasting and modeling, smart contracts, Chatbots,
blockchain, Big Data, digitization of all registries, ICO, IT security, cybersecurity and payment
security as well as interest in open APIs.
Among last year’s hot topics that are now considered cold, FinTech providers in Ukraine listed
electronic wallets, mobile applications, cash transactions, mobile technologies, payment cards and
Internet acquiring.
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Legal and regulatory environment
Traditional banking sector, slow to adopt innovations
Lack of open APIs within the banking sector
Limited access to capital and financing for FinTechs

Links
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297
https://index.minfin.com.ua/bank/stat/count.php
3
https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=UA&category=TRN-NOFILTER-ALL
1
2

It should be noted that the digital platforms used by marketplace lenders is accessed not only via a computer online but
increasingly via a mobile channel that can be accessed by clients via a tablet or mobile phone.
II
https://www.kabbage.com/company/kabbage-platform/
III
https://www.ondeck.com/business-loans
IV
https://www.capitalfloat.com
I
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Ukraine FinTech Ecosystem Map

Infrastructure & Enabling Technologies

Payments and money transfers
Vendors

Marketplaces

Telco

Digital friendly banks

Mobile Wallets
Insurtech

Lending

IPS & PC

Personal
Finance
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Cryptocurrencies

Ecosystem

Media

Blockchain
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2.1 Market overview

Attic Lab
Company website: atticlab.net
●
Contacts: СЕО - Serhii Vasylchuk
vsv@atticlab.net +380 63 81168 17
●
COO - Nataliia Shevchenko nata@atticlab.net
+380095 0038718
CЕО: Serhii Vasylchuk
●
Year: 2016
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active

Blockchain and Cryptocurrencies

Attic Lab is a software developer company
focused on creating software products to improve
financial and accounting services.

Blockchain and Cryptocurrencies

Blockchain Lab provides consulting on the
purchase, storage and sale of cryptocurrencies
and develops blockchain-based solutions for
business and government.

Blockchain Lab
Company website: blockchainlab.me
Contacts: sp@blockchainlab.me
CEO: Stanislav Pod'yachyev
Year: 2017
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: B2B, B2C

Customer segment: Business companies,
banks, financial companies
Team: 10 employees
Business model: project cost
●
●
●
●
●
●
●
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2.1 Market overview

Distributed Lab
Company website: distributedlab.com
●
Contacts: contact@distributedlab.com
●
CЕО: Volodymyr Dubinin

Blockchain and Cryptocurrencies

Distributed Lab is a center for blockchain
expertise which is focused on developing
innovative products and architectures, and
organizing educational events and conferences.
Its purpose is to create an online financial network
with an open universal protocol.

Blockchain and Cryptocurrencies

KUNA is a crypto-currency exchange that
positions itself as the easiest way to buy or sell
cryptocurrencies in Eastern Europe. In fact, it's a
place for hryvnia-to-cryptocurrency and vice
versa conversions. At the moment, BTC/UAH,
ETH/UAH, WAVES/UAH, GBG/UAH, BCH/UAH
are traded on the exchange.

KUNA Exchange
Company website: kuna.io
Contacts: press@kuna.ua
CЕО: Mykhailo Chobanian

Year: 2014

Year: 2016

●
Location: Kharkiv, Ukraine

Location: Kyiv, Ukraine

●
Status: Operating, sales active

Status: Operating, sales active

●
Customer segment: Financial companies,
banks, insurance companies, wide range
of business from various sectors of the
economy

Customer segment: mass segment

Team: 50 employees

Team: 11 employees
Business model: fee income

Business model: The company develops
in two areas – development and sale of
proprietary IT products, as well as the
provision of consulting services and
●
software
development, customization
● implementation services for third-party
and
●
customers.
●
●
●
●
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2.1 Market overview

Agency21
Company website: www.agency21.com.ua
●
Contacts: Yevhen Hluzov CEO
gluzov@agency21.com.ua
●
+38067 969 62 72, +38044 248 80 86

Payments and Money Transfers

Agency21 is a company that has developed a
technology that allows users to make fast Tap&Go
payments without a pin-code. It works in the
charity sector and makes it possible to accept
non-cash charitable contributions and provide
financial assistance to NGO projects.

●
Status: Operating, sales active

Agency21 has developed the NFC Donation Box an NFC terminal to make cashless charity
donations. Charitable contributions can be made
by simply touching the NFC Donation Box
interface with the contactless payment card. The
terminal accepts any payment tool which supports
PayPass (MasterCard) or PayWave (VISA)
technology, as well as any card emulators such as
smartphones, smartwatches, etc.

Customer segment:
:Our customers are retail, charitable
foundations, marketing agencies.

The company positions itself as a combination of
digital signage and contactless cashless
payments kiosk in a single solution.

CЕО: Yevhen Hluzov
●
Year: 2013
●
Location: Kyiv, Ukraine

Team: 6 employees

Payments and Money Transfers

Coinypay works at the crossroad of financial
technologies,
Artificial
Intelligence
and
crypto-currencies to implement the cutting-edge
business and user solutions.
With the Coinypay chatbot you can make
one-click payments on the spot, online purchases
and money transfers from one account to another.
This chatbot allows you not to wait until the waiter
brings the bill and does not require any
downloads.
Apart from integrating the payment bot to pay
your bills, CoinyPay offers custom chatbot
development for websites and Facebook pages.
The company believes that the benefits of such
bots is that they live, communicate and sell
products in environments that are familiar and
convenient to the clients, that is in messengers
and social networks. Businesses win by using
chatbots because of their low costs and the ability
to provide constant customer support leading to
direct sales in the messenger interface.

Coinypay
Company website: www.coinypay.com
Contacts: m@coinypay.com
0508644880
CEO: Mykhailo Skrychevskyi
Year: 2017
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: B2B and P2P
payments, Mass segment
Team: 7 employees
Business model: Subscription

Business model: rental fee for equipment
and the cost of technology creation and
maintenance
●
●
●
●
●
●
●
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2.1 Market overview

EasyPay
Company website: easypay.ua
●
Contacts: 0 800 60 30 03
+38 (044) 537 33 74 +38 (097) 224 33 22
●
+38 (095) 618 48 34
CЕО: Oleksii Avramenko
●
Year: 2006
●
Location: Kyiv, Ukraine

Payments and Money Transfers

Easypay is a widespread payment system.
The company positions its model as a multilateral
platform that provides a comprehensive payment
tool supported by offline (EasyPay-branded
payment terminals) and online (easypay.ua,
e-commerce tools, and mobile applications)
infrastructure.

Payments and Money Transfers

Electrum is the operator of electronic financial
and payment tools. The company enables its
clients to quickly open an anonymous e-wallet to
pay for goods and services in real time, and
provides them with loyalty and counterfeit
protection services.
The purpose of the company is to create a legal,
safe, convenient and cheap payment tool which is
based on e-wallet. The company has an
e-payment system called Electrum, which is
registered by the National Bank of Ukraine. The
e-money issuer within this payment system is the
state-owned UkrGasBank PJSC.

Electrum
Payment System
Company website: www.eps.ua
or www.elpaysys.com
Contacts: office@elpaysys.com
+380 (44) 300 00 01
CЕО: Vyacheslav Pozharsky
Year: 2016
Location: Kyiv, Ukraine

●
Status: Operating, sales active

Status: Operating, sales active

Customer segment: End customers of the
project are individuals, who are payers for
goods and services.

Customer segment: The project is
designed for mass consumers

Team: 200+ employees

Team: 25 employees
Business model: Transaction fees

Business model: Transaction fees
●
●
●
●
●
●
●
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2.1 Market overview

FINT
Company website: fint.online
●
Contacts: support@fint.online
●
CЕО: Iryna Tarasova
Year: 2017
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: B2B, B2C
Team: Business model: Transaction fee

Payments and Money Transfers

FINT.online is a certified payment service for p2p
transfers and online payments.

Payments and Money Transfers

Forpost is the brand of the POST FINANCE
company, which is a member of the Nova Poshta
Group.
The main types of financial services provided by
Forpost are cash and cashless fund transfers,
and e-money payments for postal services
provided by Nova Poshta. Forpost provides COD
payment services for the partners and clients of
Nova Poshta Ltd. (including e-money payments).
The strategy of the company is to increase
business efficiency through the use of modern
information technologies and improve the level of
customer service and satisfaction. To implement
its ambitious business development plans, the
company employs its own teams of developers.

FORPOST
Company website:
www.forpost-system.com
Contacts: office@forpost-system.com ,
tel. +38 (044) 390 08 90
CЕО: Andrii Kryvoshapko
Year: 2012
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Individuals and legal
entities, users of Nova Poshta LLC services
Team: 9,933 employees
Business model: Fee income

●
●
●
●
●
●
●
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Payments and Money Transfers

FONDY
Company website: www.fondy.ua
●
Contacts: support@fondy.eu
●
СЕО: Andrii Voronin
Year: 2014
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: В2В mass segment.
The project is designed for all types of
businesses that receive payments
through Internet for services or products
provided.
Team: 20 employees
Business model: Transactional business.
Fee for each transaction.
●
●
●

Fondy is an international payment platform for
Internet-acquiring. This service allows you to
process payments in online stores, mobile apps
and various types of Internet-connected devices.
Fondy offers a cloud-based white-label solution
for banks, IPSPs and processing centers that
provide Internet-acquiring services and financial
transactions. The services of this company
automate the internal processes for its clients and
transfer the back office tasks to Fondy.
The Fondy system supports Visa, Visa Electron,
Mastercard, Maestro Visa and Visa Electron
transactions from any country, as well as many
other payment methods (Qiwi, Yandex, Privat24,
cash payments, PayPal, SEPA, Swift, installment
and credit payments, Direct Debit and payments
via Ukrainian, Russian and EU Internet banks).

Payments and Money Transfers

GlobalMoney is a payment system that provides
clearing and processing services, as well as
operational and other technological functions
necessary for the use of e-money.

GlobalMoney

The company is focused on bringing together
businesses, people and services to create
superbly convenient financial tools and to deliver
advanced technologies to the online payment
market.

Contacts: BDM Dmytro Bogatyrev
email: d.bogatyrov@globalmoney.ua
tel./viber: +380503575920

Company website: globalmoney.ua

CЕО: Anastasiia Kolosiuk
Year: 2009
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Target audience in
B2B segment: companies that sell
consumer goods/services; target audience
in B2C segment: mass consumer of
financial services
Team: 123 employees
Business model: Transaction fees

●
●
●
●
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Payments and Money Transfers

FC LEOGAMING
PAY LLC
Company website: leogaming.ua
●
Contacts: support@leogaming.ua
●
СЕО: Vitalii Androsoyych
Year: 2013
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: Individuals who
carry out transfer of funds without
opening accounts, and legal entities
in whose favor funds are accepted.
Team: 11 employees
Business model: fees and
transaction fees
●
●
●
●
●
●
●
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Leogaming is an operator that accepts transfers
to online game accounts, gaming services,
e-wallets, etc. The company works with more than
80 leading merchants from Central and Eastern
Europe. It has representative offices in Ukraine,
Hungary, Romania, Macedonia, Turkey, Belarus,
Kazakhstan and Kyrgyzstan.
The basic services provided by Leogaming:
Registration of transactions in accordance
with the current Ukrainian legislation;
Acceptance of payments in favor of online
game publishers, mobile operators,
Internet providers, utility companies,
budget organizations, etc.;
Acceptance of payments in favor of
service providers registered by other
participants;
Acceptance of payments with bank details
provided.

Payments and Money Transfers

MAXI CARD is a virtual loyalty card. The
company provides payment infrastructure
services in the e-money sector.
MAXI CARD provides its partners with detailed
information about the behavior of each consumer,
including shopping cart related data together with
purchase frequency and volume. It runs
multi-channel
and
individual
marketing
communications with partners' customers,
encourages loyal behavior among customers
towards its partners, and provides customers with
the opportunity to receive personal offers from its
partners and brands.

MAXI CARD
Company website: maxicard.ua
Contacts: 0 800 503 036
CЕО: Anton Shaperenkov
Year: 2009
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: В2С individuals,
participants in Maxi loyalty program,
В2В enterprises-partners in retail trade,
services, car dealers, medical institutions
Team: 17 employees
Business model: The company maintains
and expands its loyalty program for
partners, identifies their customers,
accumulates and expands data about
them, and maintains communications
(1-to-1) via digital channels to strengthen
the loyalty to partners. The company
earns a percentage of the turnover of
bonuses (in the form of electronic
money) and of the processing and
expansion of partners’ data.
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2.1 Market overview

Domestic Payment
System
MOSST Payments
Company website: : www.mosst.com
●
Contacts: info@mosst.com,
044 228 72 73
●
CEO: Anton Medvediev
Year: 2016
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: MOSST Money
Transfers product - В2С (mass segment).
MOSST Reader product – B2B/B2C
SME). MOSST Cash product – B2C
(mass unbanked segment). MOSST
Payments product, payment system –
B2B (financial companies, banks,
FinTech companies)
Team: 30+ employees
●
●
Business model: Fee income from
●
payments posted (registered).
●

Payments and Money Transfers

MOSST Payments is a versatile money transfer
service with a first-of-its-kind application in the EU
and CIS countries to use the Face Identifier (Face
ID) for user authentication.

Payments and Money Transfers

Paylastic
A service for accepting payment cards through a
smartphone messenger for small and medium
businesses.

Paylastic
Company website: paylastic.me

The aim of the company is to simplify the sector of
money transfers and financial transactions as
much as possible, and to introduce innovative
technological solutions, including:

Contacts: Oleksandr Makarenko;
+380674056879
Aleksandr.makarenko.ua@gmail.com,
aleksandr@paylastic.me

MOSST - a mobile service that allows you to
transfer money only knowing the phone number
or email address of the recipient.

CЕО: Oleksandr Makarenko

MOSST Cash - a service for online payments and
transfers in offline sales outlets which uses
barcodes that should be created in advance in
web or mobile applications.

Location: Kyiv, Ukraine

MOSST Reader - a solution that includes a mPOS
terminal and can turn any Android/iOS
smartphone or tablet into a cash register, with the
ability to receive payments via all kinds of
MASTERCARD and VISA cards. MOSST Reader
also provides a sales analytics portal for SMEs.

Year: 2016

Status: Project launched, release testing stage
Customer segment: mass and medium
segments where there is a need to accept
payments made with payment cards, but where
the use of conventional POS terminals is
inexpedient (price, process organization
features, etc.)
Team: 5 employees
Business model: Receiving funds from
partners for integration; Receiving a
monthly fee from merchants

●
●
●
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2.1 Market overview

Pay.ua
Company website: www.ipay.ua
Contacts: 38 044 502 50 75
CЕО: Yevhen Vielikanov
Year: 2008
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: TOP-20 Ukrainian
banks, big utility companies and top
e-commerce merchants
Team: 60 employees
Business model: Transaction fee

Payments and Money Transfers

Payments and Money Transfers

iPay is a modern web platform for making money
transfers and online payments. The service
enables its customers to accept payments for
goods and services made by payment cards via
the Internet.

Portmone is an online payment service that
allows you to pay for utilities, refill mobile
accounts, make card-to-card money transfers,
make payments with bank details and pay for
Internet, TV and many other services.

The company cooperates with such global
payment systems as Visa and MasterCard.
Among its partners are the largest Ukrainian
banks and more than 500 companies whose
services can be paid through iPay.

In the B2B sector, this service allows its
customers to pay for 3,500 online services
provided by its partners, as well as pay for
e-commerce services. In the B2C sector,
Portmone provides the opportunity to pay regular
bills and make online transfers. It also enables an
automated receipt and payment of regular service
bills.
Portmone allows you to access a large number of
services from a single account. The company has
been operating for 15 years and is one of the
FinTech market veterans.

Portmone
Company website: www.portmone.com.ua
Contacts: 18V, Novokostiantynivska str.,
Kyiv, Ukraine, 04080
support@portmone.com
+380 (44) 200-09-02
CЕО: Sviatoslav Komaha
Year: 2002
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: B2B segment – big
service companies introducing the
possibility of online payments (mobile
and logistic operators, utilities aggregators).
The B2C segment – broad audience that
makes online payments and card-to-card
transfers.
Team: 50 employees
Business model: Transaction fees
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2.1 Market overview

Tachcard
Company website: Contacts: info@tachcard.com
+380 (99) 500-11-33
CЕО: Oleksandr Shulha
Year: 2015
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: ‘Payments & Transfers’
product on the Web and in Mobile app,
designed for mass segment.
‘Smartphone Payment’ product created for an
audience aged 18 to 40 years, progressiveminded smartphone users. ‘Acceptance of
Cashless Payments with a Smartphone’
product designed for small and medium-sized
retailerswith their own or temporary sales
outlets. “Payment with a Smartphone at
Automated Parcel Lockers, Terminals, Vending
Machines, Transport, Cash Desks, etc.’ product
designed for representatives of retail chains
and the public sector.

Payments and Money Transfers

Tachcard provides payments and money transfer
services via web and mobile applications. In
addition, the company develops unique cashless
solutions for its clients who are dissatisfied with
traditional methods.
Tachcard offers innovative ways of money
transfers between smartphones and an easy
solution for accepting payments from payment
cards at sales outlets without the use of any
additional equipment.
The company was created by CityWorldGroup, a
Ukrainian company. Tachcard is supported by the
largest network of payment terminals in Ukraine.

Payments and Money Transfers

Tyme is an international payment system for
banks and financial companies, including
non-residents.
Its customers (individuals) can send and receive
transfers in national and foreign currencies, as
well as make payments in favor of more than
2,000 goods and service suppliers. The
settlements between participants are effected
through the Settlement bank of the international
payment system. Transactions are processed at
its own Processing Center, which was created in
2015.
The company provides the following money
transfer services:
cash transfers from individuals to mobile
operators;
cash transfers from individuals to utility
companies;
cash transfers from individuals to goods
and service suppliers (IPS users).

International
Payment System
TYME

Company website: tyme.ua
Contacts: : info@tyme.ua
+38 (044) 207-59-50
CЕО: Oleksandr Chyzhov
Year: 2009
Location: Kyiv, Ukraine

Status: Operating, sales active
Customer segment: Population,
providers of goods and services
Team: 40 employees
Business model: Transaction fees

Team: 15 employees
Business model: Transaction fees
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2.1 Market overview

UAPAY
Company website: uapay.ua
●Contacts: pay@uapay.ua
+380 (44) 364 44 64
●
CЕО: Anatolii Zarachovych
Year: 2014
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment:
b2c mass segment
Team: 20 employees
Business model: Transaction and
fee income

●
●
●

Payments and Money Transfers

UAPAY is a financial company that provides over
1,600 services. The company's main business is
the sale of financial services such as payments
(aggregation and distribution of bills due through
the network of partners), acquiring solutions,
escrow for e-commerce and all types of transfers
(the Any2Any concept).
The company has demonstrated expertise and
project implementation experience in eight areas:
e-commerce (marketplaces and online stores),
banks and financial companies, logistics
companies, insurance businesses, mobile
operators, retail solutions, transport projects
(parking and public transport payments),
payments for public services.

Payments and Money Transfers

Uplata is a service designed to simplify user
access to day-to-day banking services.

Uplata

The company provides technical solutions to
facilitate cashless transactions and remove the
stress of digital finance transactions. Uplata
allows you to order a bank card without leaving
your home and without communicating with the
bank. All you have to do is to register at its
website, create a card name, and send a scan or
photocopy of your passport and Taxpayer
Identification Number. The card can be managed
from your personal Uplata account.

Company website: www.uplata.ua,
www.fortex-f.com.ua

Today, Uplata consists of a processing center, a
payment website and a network of self-service
terminals, and has its own team of developers.

Status: Operating, sales active

Contacts: Valerii Skrypnik – Project Manager
+380503184884; vskrypnik@uplata.com
CЕО: Valerii Skrypnik
Year: 2015
Location: Odesa, Ukraine

Customer segment: Two target audiences:
Corporate sales - payroll card programs and
corporate loyalty programs.
Individual – active population aged
20 to 45 years.
Team: 20 employees
Business model: Transaction fees

●
●
●
●
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2.1 Market overview

Payments and Money Transfers

WIDE:UP

WideUp is a financial service operating in the
B2B and B2C segments.

Company website: wideup.net

In the B2B segment, it provides a payment
service, payment website, white label mobile
application, bonus system, etc. The company
offers a number of financial services developed
on the WIDE platform, which help financial
companies to improve their customer services,
raise loyalty and earn additional revenue.

●
Contacts: 0 800 30 22 42
●
CЕО: Elina Polonska
Year: 2015
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: B2B: telecom,
retail companies and financial institutions.
B2C: individuals, mass segment, users of
financial services (payments, transfers)
Team: 30+ employees
Business model: B2B: development and
delivery of software to other companies.
B2C: Transaction Business, lead generation
●
●
●

In the B2C segment, WideUp is a multifunctional
payment service that allows its users to pay for
goods and services from any device, and to
transfer money using e-wallets and other
payment tools. This service enables its clients to
make a payment in favor of more than 1,000
different goods and service suppliers, as well as
make p2p transfers between payment cards of
any Ukrainian bank. It also allows users to save
payment templates, create a regular payment
schedule, save payment cards and open an
e-wallet.

Infrastructure & Enabling Technologies

AlRouting
A recommendation engine that routes the
debit/credit card payments to payment service
providers (PSPs), in the most efficient way in
terms of acceptance rate and fees.

AIRouting
Company website: airouting.cmlteam.com
Contacts: Sergey Sviridenko
sergey.sviridenko@gmail.com
skype: sviridenich
phone: + 38(066) 4057859
www.linkedin.com/in/sergeysviridenko/
CЕО: Sergey Sviridenko
Year: 2017
Location: Kyiv, Ukraine
Status: hypothesis testing
Customer segment: B2B solutions for
companies that deal with high-risk
segments – games, bets, dating services,
currency exchanges, etc., and have big
volumes of transactions (over EUR 5 million).
Team: 7 employees
Business model: Subscription –
monthly fee

●
●
●
●
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2.1 Market overview

Corezoid
Company website: corezoid.com
●Contacts: Serhii Danylenko, COO,
sdanylenko@corezoid.com
●
CЕО: Oleksandr Vitiaz
Year: 2014
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: Banks, retail,
telecom operators, insurance companies,
credit unions, logistics companies
Team: 53 employees
Business model: PAAS

●
●
●

Infrastructure & Enabling Technologies

Corezoid is a platform that allows you to combine
legacy software, systems and processes into a
single digital core with a unified interface and
analytics. Middleware technologies allow this
platform to create its own "Digital Core",
accelerate the development and implementation
of innovations, gain IT competence through
focusing on one’s own competency algorithms
instead of spending time learning programming.

Infrastructure & Enabling Technologies

bNesis is a service that combines various types of
systems (including payment, e-Commerce,
scoring systems, as well as social network and
banking systems) via their APIs into a single
solution.
Such solutions can simultaneously analyze
internal and external bank data and save time and
money on third-party integration and support.

bNesis
Company website: bnesis.com
Contacts: dmitriy.norenko@bnesis.com
CЕО: Dmytro Norenko
Year: 2017
Location: Warsaw, Poland;
Development Team – Kyiv, Ukraine
Status: Closed beta testing
Customer segment: Banks, brokers,
credit companies, credit intermediaries
Team: 9 employees
Business model: Integration with bNesis
is available for $ 5K per month/per server,
on which our technology is deployed.
No restrictions on the number of queries,
integrated systems, or data exchanges

●
●
●
●
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2.1 Market overview

Bintels
Company website: bintels.com
●Contacts: Ivan Lebediev, Director
tel. +38 067 925 02 08 i@bintels.com
●
CЕО: Ivan Lebediev
Year: 2017
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: Medium-sized
business, where a sufficient amount of data
is generated in the course of its activities
and where it is possible to accumulate and
maintain them properly
Team: 6 employees
Business model: Separate costs for audit
of data structure in information systems, d
●iagnostics of the current state of analytics
●and needs, preparation of finalization and
●deployment plan; development of analytics
system, support of analytics system;
●consulting servicesfor management
accounting building and business process
●optimization; training of the customer's
●staff; coaching and support to customer's
●staff; recruitment and training of staff.
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Infrastructure & Enabling Technologies

Bintels
This company offers business intelligence and
business data visualization services based on
Microsoft Power BI. Such solutions enable quick
analysis and flexible data presentation, increase
speed and reduce reporting costs, improve the
structure and completeness of data generated by
different software products.

Infrastructure & Enabling Technologies

Igama
The company has developed a PSP-Platform,
financial
solutions
integrator,
financial
transactions processing service and card storage.
Its products are used in mass payments services
both in financial and utility companies.

IGAMA
Company website: uapay.ua
Contacts: pay@uapay.ua
+380 (44) 364 44 64
CЕО: Dmytro Zarachovych
Year: 2007
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment:
B2B corporate segment
Team: 50 employees
Business model: Transaction and fee
income – financial processing services,
financial technology solution development
and integration services
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2.1 Market overview

Paycore.io
Company website: paymaxi.com and
paycore.io
●
Contacts: Denys Kyrychenko,
●denis@paymaxi.com, +380636312611
CЕО: Denys Kyrychenko
●Year: 2016
●Location: Kyiv, Ukraine
●Status: Finished MVP
Customer segment: Major e-com
merchants, banks, marketplaces,
payment systems, payment providers,
ticket sales systems, charitable
foundations, betting, gaming, etc.
Team: 7 employees
Business model: Freemium SaaS
●
●
●
●
●
●
●

Infrastructure & Enabling Technologies

PaycoreIO
This company automates and optimizes payment
processing, facilitates integration with payment
systems and processes and reduces the
payments costs by smart routing.
PaycoreIO is an open platform with an open API
and many ready-made PSP integrations.

Infrastructure & Enabling Technologies

ProCard processing center is a company whose
main task is to provide its partner banks with
comprehensive services in the e-payment sector
using bank payment cards.
The company
ensures reliability, and security of operations at all
stages of business processes.

Processing Center
“PROCARD”
Company website: www.procard.ua
Contacts: Iryna Tsyhanok –
Company Director
e-mail: iryna.tsyganok@procard-ltd.com
phone: +380 56 794 0548,
e-mail info@procard-ltd.com,
phone/fax +380 56 794 05 48
CЕО: Iryna Tsyhanok
Year: 2015
Location: Dnipro, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Banks, financial and
insurance companies, credit companies
and credit unions, payment systems and
payment aggregators, as well as other
companies and organizations servicing
payments and money transfers with the
use of payment cards of international and
domestic payment systems. Our clients
can be both Ukrainian resident companies
and non-resident companies.
Team: 18 employees
Business model: Transaction fees
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2.1 Market overview

SkyService FIN
Company website: skyservice.pro/ru/main/
●
Contacts: Mykola Dubovyk
+38 093 119 29 39
●
dubovykn@skyservice.pro
CЕО: Mykola Dubovyk
●
Year: 2015
●
Location: Kharkiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
Customer segment: Small and medium
business
Team: 10+ employees
Business model: Subscription fee;
Custom development; Selection and
sale of equipment

Infrastructure & Enabling Technologies

SkyService allows you to control, analyze and
keep record of your business activities within a
single program.
The company's software, which is available for
every type of device (smartphone, tablet, PC),
implements the following solutions:
Loyalty program builder (customer base
management and loyalty program
modeling for the needs of a particular
company);
Smart analytics (salary calculation,
procurement
planning,
business
development planning for different time
periods, reporting, payback calculation,
etc.);
Delivery module (customer base with
addresses and phone numbers, order
distribution, courier application).

Infrastructure & Enabling Technologies

Smart Data provides
data mining and risk management services and is
a Silver Partner of the SAS Institute in Ukraine.
The company’s
objective is to increase the profit of its clients by
making an effective
use of data to increase revenues and reduce
costs through
the streamlining of business processes, effective
risk and fraud management.

Smart Data
Company website:
www.smartdata.com.ua
Contacts: info@smartdata.com.ua
CЕО: Serhiy Lychachenko
Year: 2014
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: B2B
Team: 15 employees
Business model: Projects and models
implementation for fee, SAAS model

●
●
●
●
●
●
●
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Infrastructure & Enabling Technologies

Team301
Company website: Team301hub.com
●Contacts: Oleksandr Makarenko
+380674056879
●Aleksandr.makarenko.ua@gmail.com
CЕО: Oleksandr Makarenko
●Year: 2016
●Location: Kyiv, Ukraine
●Status: Operating, sales active
Customer segment: Retail trade network
companies; SMEs; Banks and financial
institutions; Logistics companies, Delivery
services and taxis
Team: 5 employees
Business model: Consulting services;
Development of chat bots; Fee for use
●of proprietary services
●
●

Team301
This company focuses on the development and
optimization of business processes and
integration programming with the use of Corezoid
and chatbots.
Among other company’s products are:
Customer analytics, segmentation and
customer behavior management;
CRM and X-sell consulting.

Infrastructure & Enabling Technologies

UnityBars
An IT company focused on the development and
implementation of financial and banking software
for corporate, SME and individual clients. The
company offers a full cycle of development and
support for its IT products.
Some of the company's products are:
BARS automated banking system
A system with a general or individual
approach to the client that automates a
wide range of business processes and
bank functions.
BARS MMFO automated banking system
A system that enables the operation of
several MFIs in a centralized database.
Corporate client bank
A system that provides remote services to
corporate clients and has a multi-level
structure based on web-technologies.

UnityBars
Company website: www.unity-bars.com
Contacts: 1V, Pavla Tychyny Ave, Kyiv,
02152, Office A bars@unity-bars.com,
tel. (0038044) 5685211
CЕО: Valerii Kondakov
Year: 1991
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Public institutions,
portals, banks, financial, insurance
companies, etc.
Team: 120+ employees
Business model: basic license with the
possibility of customized upgrades with
payment for projects

●
●
●
●
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2.1 Market overview

YouControl
Company website: youcontrol.com.ua
●Contacts: mail@youcontrol.com.ua,
0 800 309 077 - company's hotline;
●pr@youcontrol.com.ua,
0674688580 - PR Department,
Antonina Riakhovska;
sergimilman@youcontrol.com.ua ●Serhii Milman
●CЕО: Serhii Milman
●Year: 2014
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Companies with more
than 50 counterparties

Infrastructure & Enabling Technologies

YouControl
An online service to check counterparties. The
YouControl
innovation
system
contains
comprehensive data about Ukrainian companies:
registration information, taxpayer status, licenses
and permissions, court decisions, official
announcements and credit history, as well as
analytics (financial and economic analysis,
relations between affiliates).
Among the technologies developed by
YouControl are:
FinScore module that evaluates the
financial reliability of the counterparty in 1
second and determines the probability of its
bankruptcy by considering indicators
relevant to the Ukrainian market.
MarketScore module determines the market
share that a company holds and the
dynamics of its development.

Mobile Wallets

PayForce - a system integrator and developer of
transaction business solutions.

PayForce

The company has experience in implementing the
following projects:

Company website: payforce.ua and
pay4.com.ua

Managing bank transactions through the
revenue sharing model;
Prepaid card products and programs;
E-money business;
Development of web and mobile banking
services and personal accounts for
insurance and financial companies;
Trading
and
Internet
acquiring,
p2p-transfers;
Development of mobile wallets;
Development
of
insurance
policy
processing services;
Payment services aggregator.

Contacts: phone: +380445930029,
e-mail: info@payforce.ua
CЕО: Ivan Istomin
Year: 2015
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Ukrainian and foreign:
commercial banks, financial companies
and retailers striving for managing
customer experience and attracting new
customers through the provision of digital
financial services

Team: 50+ employees

Team: 20 employees

●Business model: Licensed access to the
●system is based on the prepayment as
●per set rates

Business model: project cost and regular
post-implementation support, profit sharing

●
●
●
●
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2.1 Market overview

Wallet Factory
Company website: walletfactory.eu
●
Contacts: e-mail support@walletfactory.eu,
Facebook page - www.facebook.com/
●
WalletFactory.EU
CЕО: Mykhailo Myroshnychenko
●Year: 2015
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
Customer segment: banks, insurance
companies, gas stations, retailers, online
stores, taxi and delivery services, retail
producers, retail service providers, HoReCa
Team: 40+ employees
Business model: Customized B2B white
label solutions
●
●
●

Mobile Wallets

Wallet Factory develops and implements
financial products. One of its main tasks is to
popularize the white label mobile wallets around
the world.
The company’s main products:
MWallet - an aggregator application that
combines all the functions and services of
many products, including mobile money
and payments, discounts and bonuses,
mobile banking, etc.
mReward - a multifunctional platform for
managing loyalty programs that combines
smart CRM solutions and bonus
management.
EWallet - a platform for e-money
processing.
MGift - a platform that allows marketers to
reward consumers in real time by sending
them mobile gift certificates in SMS or
through a mobile application.
MRetail - a hardware and software
package that allows retailers to accept any
type of payments using QR code, as well
as accept NFC payments.

Mobile Wallets

CheckDom provides software products and
hardware solutions for private clients, house
managers and businesses.
It provides access to:
monitoring systems that control the
financial and operating state of real estate
(for private clients);
administrative solutions for houses with
whatever management structure is in
place (for house managers);
search engine for B2B customers and
B2C clients to increase the sales of goods
and services (for businesses).
The company also provides outsourcing services
in the following areas: accounting, executive
management and legal support of business
activities.

CheckDom
Company website: checkdom.in.ua
Contacts: Oleh Sokolov - 067-780-89-93,
e-mail: os@checkdom.in.ua
CЕО: Oleh Sokolov
Year: 2016
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Business clients,
real estate administrators, private clients
Team: 9 employees
Business model: project cost,
subscription

●
●
●
●
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Marketplaces

TREEUM
Company website: www.treeum.net
●Contacts: Ivan Yevtushenko,
i.yevtushenko@treeum.net,
●+380503854025
CЕО: Ivan Yevtushenko
●Year: 2013
●Location: Kyiv, Ukraine
●Status: Operating, sales active
Customer segment: B2C, our segment is
a mass segment, which includes banked,
underbanked and SME entities. From the
B2B side, our segment includes primarily
financial service providers, such as
banks, financial companies, insurance
companies, FinTech companies, as well as
non-financial ones: developers, telecom
operators and others
●
●
Team: 110 employees
●
Business model: Commission fees
●

Treeum is an online platform that provides its
users with the access to the up-to-date financial
information and personalized financial products.
The company owns well-known brands in the
B2C segment such as Finance.ua, Minfin.com.ua
and in the B2B segment: Finline, Bank Online.
Treeum helps both individual
businesses in the following areas:

users

and

Minfin.com.ua - access to business news,
analytics and to the community of financial
services users.
Finance.ua - a tool for selecting and
comparing financial products.
Finline - a CPA-network for attracting
clients to financial institutions with
automated selection of financial products.
Bank
Online
a
platform
for
communication
and
exchange
of
experience between financial experts
which organizes offline conferences and
workshops.

Insurtech

Alfa Protection protects e-commerce companies
from payment frauds. The company’s products
are based on Machine Learning, Device
Fingerprint and Rule Engine.

AlfaProtection
Company website: www.alfaprotection.com
Contacts: Vitalii Vereshchahin,
vereschagin.vitaliy@gmail.com
CЕО: Vitalii Vereshchahin
Year: 2017
Location: Kyiv, Ukraine
Status: MVP
Customer segment: Medium and large
business
Team: 4 employees
Business model: SAAS subscription

●
●
●
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Civilkin
Company website: cvlk.in
●Contacts: Anatolii Malynovskyi
a@na.ua
●0678844444 cvlk.in
CЕО: Anatolii Malynovskyi
●Year: 2017
●Location: Kyiv, Ukraine
●Status: MVP development

Insurtech

CIVILKIN is a web-based service and mobile app
that helps you choose, buy, and manage
insurance policies.
The company offers a simple and convenient tool
for working with insurance policies and helps its
clients to quickly get support in case of an insured
event.

Insurtech

EWA is a SaaS insurance platform. It connects
insurers, who need to configure their insurance
products using constructors, with intermediaries:
banks, agents, brokers, aggregator websites,
terminal networks, etc.
For intermediaries EWA provides a single window
to the entire insurance market and a single
system where one can sell the policies of dozens
of insurance companies.
For insurers it provides cost savings and
e-policies.
For both insurers and intermediaries EWA
facilitates interaction on a single platform to easily
establish partnerships, as in Facebook.

EWA
Company website: www.ewa.ua
Contacts: Andrii Tahanskyi, ceo@ewa.ua
COO, Diana Skutelnyk, skutelnik@ewa.ua,
+38 044 333 74 51
Managing Partner: Andrii Tahanskyi
Year: 2015
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active

Customer segment: Users of insurance
policies, as well as those who want to buy
insurance policies

Customer segment: Insurance companies,
insurance agents, banks and insurance
intermediaries

Team: 3 employees

Team: 16 employees

Business model: Fee from the sale of policy

Business model: SaaS platform,
pay-as-you-go, royalty in the form
of a fee from the value of each policy
sold through the platform

●
●
●
●
●
●
●
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IB INSART
Company website: insart.com.ua
●
Contacts: Oleksandra Hladyshevska, Director
alexandra.gladyshevskaya@insart.com.ua
●
+380503900072
CЕО: Oleksandra Hladyshevska
●
Year: 2015
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Project concept, team building stage
Customer segment: The project is designed
for mass consumer, financially independent
person with active lifestyle, who travels, is
a regular user of gadgets and focused on
convenient digital solutions
Team: 3 employees
Business model: The business model is
●
based on the concept of an agency fee, i.e.
●
a fee that is charged once per selected
●
product and automatically included in the

Insurtech

INSART is an insurance broker who provides
consulting to its clients on risk management and
finances.
The main idea of the company is to make
insurance available to a wide range of consumers
through small limits, resulting in lower insurance
premiums a better alignment of insurance
services with today’s requirements (gadget,
travel, musical instrument insurance, and much
more). Insart also aims to make insurance as
simple as possible and get rid of a huge number
of coverage exceptions and overcomplicated
processes of loss settlement.

Digital Friendly Banks

Altbank is a modern alternative to traditional
banking. An up-to-date set of banking products
and services is provided through secured remote
channels without the need to visit offices.
The mission of the bank is to be the flagship and
example of progressive and high-quality
Ukrainian distance banking for businesses and
individuals.
IT is the key element of the Altbank's business
model, which includes mobile applications,
automated business processes, fast operations
and basic interfaces for third-party connections.
All of this makes business easier and more
accessible to all of its clients.

Altbank
Company website: altbank.ua
Contacts: contact@altbank.ua phone
+380 44 364 41 11, 0 800 211 111
CЕО: Ihor Volokh
Year: 2016
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Business clients
of high-tech industries. Corporate
clients working in the following areas:
IT, Pharmaceutics and Medicine,
Agribusiness, Telecommunications
Team: 50 employees
Business model: Fee / Transaction
income

cost of the service
●
●
●
●
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Digital Friendly Banks

FORWARD BANK
Company website:
www.forward-bank.com
●
Contacts: 0 800 300 880
●
CЕО: Andrii Kyseliov
Year: 2006
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
●
Customer segment: Retail and premium
segment: clients who actively use a
payment card for cashless settlements

Forward Bank provides an opportunity to pay for
various services on the EasyPay website free of
charge, including using the bank’s funds, refill the
card free of charge through the website and the
EasyPay PLC network.
The EasyPay Payment card includes the
possibility to use banking services and the
services of one of the largest payment
aggregators in the Ukrainian market.

Digital Friendly Banks

VOLT24 is a bank for entrepreneurs that
facilitates banking operations online on a
smartphone (even opening an account), and
enables online accounting, CRM, counterparty
checking, management accounting, etc. VOLT24
does not have any offline offices and does not
deal with paper documents.

VOLT24
Company website: Contacts: Yaroslav Smakota,
ysmakota@gmail.com,
tel.+38(050)311-50-67
CЕО: Yaroslav Smakota
Year: 2017
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Finished MVP
Customer segment: The project is
designed for small-and medium business

Team: 764 employees

Team: 10 employees

Business model: Transaction fees and
fees from banking products and services

Business model: Transaction fees
and fees from banking products
and services

●
●
●
●
●
●
●
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Personal Finance

Finance-controlling
Company website:
finance-controlling.net
●
Contacts: Stanislav Bohdanov
●
support@finance-controlling.com.ua
+380979412207
CЕО: Viacheslav Shatillo
●
Year: 2017
●
Location: Kharkiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
Customer segment: Small and medium
business, which needs to know whether
it will have money to settle all accounts
Team: 8 employees

Personal Finance

Finance-controlling FIN - a service for
managing finances and income forecasting.
This software solution allows you to manage
money flows and cash gaps, generate forecasts
based on all income sources and form realistic
budgets.

Finkee is a free mobile application for effective
personal finance planning and accounting.

Finkee

This app helps you insert and edit income and
expenditure items, assign labels to transactions,
specify payment times, and calculate the balance.

Company website: finkee.org

Apart from the software, this service also offers its
users an information base. The company's
website publishes articles, blogs and videos on
financial topics. Finance-controlling has also
created a series of lessons on financial
management entitled “The School of Financial
Controlling”.

Finkee users can specify multiple income sources
and split expenditures by categories. Charts and
reports will help you organize income information.
This program allows you to keep record of your
incomes and expenditures in several currencies.

Contacts: contact@finkee.org
+38(095) 622-49-76
CЕО: Kyrylo Museichuk
Year: 2016
Location: Odesa, Ukraine
Status: MVP, Operating, sales active
Customer segment: Mass segment
Team: 6 employees
Business model: Fee income and
paid services

Business model: Subscription
●
●
●
●
●
●
●
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Personal Finance

MTAX Ukraine
Company website: www.mtax.ua
●
Contacts: Tel.: +38 (044) 338 83 30
Address: 1-3, Pivnichno-Syretska str.,
●
Kyiv, 04136, Ukraine
CЕО: Volodymyr Baskakov
●
Year: 2017
●
Location: Kyiv, Ukraine
●
Status: Operating, sales active
Customer segment: Private entrepreneurs,
Small and medium business
Team: 20+ employees
Business model: Subscription fee

●
●
●
●
●
●
●

MTAX Ukraine provides accounting services to
small and medium businesses through a mobile
application and website. Individual entrepreneurs
also can use the service.
Its accountants work with documents, keep
records, submit reports, develop foreign trade
activities, store original documentation and
provide advice to their clients.
The MTAX Ukraine’s website also has the
Entrepreneur's Blog, where you can find useful
information on taxation and accounting.

Other

BRDO is an analytical center, created on the
initiative of the Ukraine’s Ministry of Economic
Development and Trade and its western partners.
One of the main tasks of this center is to create
effective regulatory systems in different sectors of
economy and in individual markets, including IT
and telecom, agriculture, control and supervision,
infrastructure, energy and construction sectors.
The StartBusinessChallenge is among its most
interesting
projects. This
service
helps
entrepreneurs to understand the permitting
procedures for opening a business by presenting
them in a convenient business case format. On its
website, you can find instructions for typical
procedures
(registration
for
individual
entrepreneurs and single tax payers, etc.) and
complex procedures (how to register a cash
register, rent a lake or get connected to the
electricity network), as well as get market
statistics on medicine, taxi services, restaurant
sectors, etc.

BRDO
Company website: brdo.com.ua
regulation.gov.ua,
regulation.gov.ua/startup
Contacts: Oleksii Dorohan–
o.dorogan@brdo.com.ua
+380674074422
brdo.com.ua
CЕО: Oleksii Honcharuk – Head,
Office of Effective Regulation, BRDO
Year: 2015
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating
Customer segment: The main
target audience is entrepreneurs who
want to learn how to start and run
specific types of business in
accordance with legal requirements.
Potential target audience is also
banks and other participants in
financial market, which, in the
framework of potential debtors
verification, assess the risks
associated with violations of legal
requirements for carrying out
business activity
Team: 60 employees
Business model: Non-profit
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Other

Firmaiya
Company website: Firmaiya.com
Contacts: Oleksii Nikolaienko
Alex.nikolaenko@firmaiya.com
CЕО: Oleksii Nikolaienko
Year: 2015
Location: Kyiv, Ukraine
Status: Operating, sales active
Customer segment: Entrepreneurs,
owners and directors of SMEs, Financial
Institutions and business service companies
(lawyers, auditors, IT services, etc.)

Firmaiya provides online consulting for small and
medium businesses, as well as offers reviews of
corporate software for enterprises.
Its information base includes reviews of
information and technological solutions in the
following areas: CRM and sales, marketing,
accounting and finance, digital advertising,
hosting and many others.
The website users can browse the catalogs of
videos and texts on how to tackle various
business tasks, including investment search,
rules for working with clients, principles of
company management, business creation and
promotion, etc.
Firmaiya is also a social network and forum for
entrepreneurs, which allows them to publish
event announcements, create topics for
discussion and groups.

Other

Startup.Network - an investment platform for
venture market participants: startups, private
investors and professional consultants.
The service helps start-ups find financing,
enables investors to find promising projects and
make effective investments, and gives experts an
opportunity for generating income. The
company’s website allows you to learn about the
existing project base, apply for investments, sell
your business, and submit applications for
personalized selection of projects.
One of the most interesting activities of
Startup.Network is the organization of the
"Startups Battle", where entrepreneurs are able to
present their projects, hear the experts’
recommendations and get acquainted with
investors.

Startup.Network
Company website: startup.ua
●
Contacts:
startup.ua
● Oleksandr Soroka
CЕО:
Year: 2007
●
Location:
Kyiv, Ukraine
●
Status:
Operating, sales active
●
Customer
segment: Investors,
entrepreneurs, professionals
Team: 20 employees
Business model: Commission fees

Team: 3 employees
Business model: Freemium for users,
and subscription for advertisers
●
●
●
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