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Чи повинно нове замінити старе, доповнити його чи ж
старе має прийняти нове та разом трансформуватися в
принципово новий підхід до обслуговування клієнтів? Чи
готове старе до діалогу з новим та чи нове достатньо
компетентне, щоб замінити старе? Як треба сприймати
нове: як загрозу чи можливість?

Ці непрості питання – основа конкурентного
протистояння в глобальному вимірі бюрократичних
банків і гнучких клієнтоорієнтованих фінтехрішень.
Жорстка, сфокусована на результаті фінтехгалузь
посилює позиції в усьому світі. Понад 53 мільярди
доларів США інвестовано глобально у фінтехпроекти у
2018 році (схоже, що 2019 рік стане не менш
потужним). Здається, що революційне перетворення
фінансових послуг та майже всеохопне надання
банківських послуг вкорінились остаточно.

Та чи це справді так? Попри унікальний технологічний і
людський потенціал, в Україні глобальній
фінтехреволюції ще далеко до завершення.

Передмова – EY

Олексій Імас

Керівник Start-Up Accelerator
Лідер з інновацій
EY в Україні

Майже вся українська комерційна банківська галузь
традиційно з насторогою ставилася до інновацій,
аутсорсингу основних функцій і клієнтоорієнтованості.
Натомість банки концентрувалися на обслуговуванні
власних потреб та цілей. Недосконала законодавча база
– спадщина Радянського Союзу – разом із відсутністю у
керівників та працівників комерційних банків необхідних
у цифрову епоху компетенцій також відіграли свою роль.

Інакше кажучи, український банківський сектор був
ледве підготовлений до розуміння нових фінтехгравців та
зустрічі з ними. Статус-кво наразі змінюється, – але, щоб
зрозуміти, наскільки сильні «вітри змін» проходять через
український сектор фінансових послуг, ми побачили
потребу в детальному опитуванні гравців ринку з обох
таборів, опитуванні, яке, завдяки цілковитій анонімності,
дає змогу отримати чесні, прозорі відповіді.

Отриманий аналіз – поєднання опису поточного стану
ринку та захопливих неочевидних даних, які відкривають
безліч інсайтів. Запрошуємо вас ознайомитись із
дослідженням та дізнатися, що насправді рухає
український сектор фінансових послуг в Епоху
Трансформації.



Технології дають змогу надавачам фінансових послуг
знижувати витрати та отримувати віддалений доступ до
споживачів, що веде до більшої фінансової інклюзії.
Технології також відчиняють двері в ринок фінансових
послуг для нових гравців: мобільних операторів,
платформ електронної комерції, месенджерів,
соціальних мереж та інших технологічних гігантів з
великою клієнтською базою.

Конкуренція – добра річ. Деякі ринки кардинально
змінилися завдяки цифровій революції. У Китаї
конгломерати інтернет-сервісів змінили ринок своїми
інноваційними фінансовими послугами. В Індії, з мабуть
наймасштабнішим у світі проектом переходу країни на
цифрові технології, багато світових технологічних
гігантів змагаються за ринок електронних платежів.

На зрілих ринках, де традиційні фінансові послуги є
розвиненішими, нові гравці мають менший вплив. Проте
різноманітність пропозиції нових фінансових послуг
просто вражає. Регулятори в усьому світі почали
усвідомлювати необхідність підтримання нових
фінансових технологій за допомогою нового
регулювання, створення «пісочниць» (регуляторного
тестового середовища, від англ. sandbox),
запровадження «гнучкого підходу до ліцензування» для
нових учасників ринку, та податкових пільг. Велика
Британія, північноєвропейські країни, Литва та Сінгапур
є найкращими прикладами підтримання нових
технологій.

Передмова – USAID FST

Катерина Білоус

Експерт з електронних фінансів 
Проект USAID «Трансформація 
фінансового сектору»

Яке відношення до буму цифрових технологій у світі має
Україна з її фінансовою системою, в якій домінують
банки, та фокусом на платіжних картках у роздрібних
платежах?

Коротка відповідь така: країна відстає, їй потрібно
надолужувати втрачене. Більшість фінтехстартапів
значною мірою залежать від власного капіталу, тому що
нема функціонуючого ринку капіталу, до якого вони
могли б звернутися. Інфраструктура електронних
фінансових послуг лишається недосконалою, і
фінансовим установам потрібно почати інвестувати в
технології.

Необхідно змінювати застаріле законодавство, щоб
стимулювати створення сприятливого середовища для
розвитку підприємництва у сфері електронних фінансів.
Регуляторні «пісочниці» – «ясла» фінтеху, і українським
регуляторам варто сприяти тому, щоб українська
фінтехіндустрія могла користуватися цим інструментом.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та
компанія EY провели опитування українських
фінтехкомпаній і банків, щоб дізнатися їхню думку про
український ринок. Отримані результати визначають
програму змін, які Україні потрібно запровадити, щоб
перетворити свою беззаперечно талановиту ІТ-галузь на
лідера електронних фінансових послуг.
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Швидкий технологічний прогрес змінює сектор
фінансових послуг у всьому світі. Фінтехсервіси
колись вважалися вправними доповненнями до
наявних традиційних послуг, щоб робота та
діяльність клієнтів були комфортнішими. Але наразі
ці сервіси кидають виклик усім аспектам
фінансового світу з усіх можливих точок зору. У
власному дослідженні Global FinTech Adoption
Index 2019 EY визначає два типи
фінтехпропозицій: «трансформовані» (disrupted) та
«винайдені» (іnvented).

Трансформована послуга – послуга, яку історично
пропонували традиційні гравці. Наприклад,
страхування автомобілів або торгівля валютою.
Фінтехпровайдери застосовують технології, щоб
трансформувати ці послуги, пропонуючи
споживачам привабливішу пропозицію –
наприклад, розширені можливості, більша
зручність, нижчі ставки та комісії.

Це значно змінює очікування клієнтів, спонукаючи
«старожилів» ринку розробляти схожі послуги,
щоб залишатися конкурентоспроможними та
зберігати власну частку ринку.

Глобальні тренди

Винайдена послуга – послуга, якої не було раніше,
проте вона стала можливою зараз завдяки
технологіям та альтернативним бізнес-моделям.
Наприклад, рівноправне кредитування (P2P) або
мобільні платежі. Деякі винайдені послуги
заповнюють ніші на ринку, а інші мають потенціал
для переосмислення та трансформації цілих
фінансових підгалузей.

Фінтехіндустрія почала стрімко зростати. Цей сектор
вже не належить тільки стартапам: традиційні гравці
ринку заявляють про себе як за допомогою власних
розроблених сервісів, так і завдяки бурхливій M&A
діяльності у фінтехгалузі.

Популярність фінтехрішень серед роздрібних
споживачів співпадає з пропозицією. Застосування
фінтехпослуг впевнено зростає: з 16% у 2015 році до
64% у 2019-му.

Поінформованість про фінтех на дуже високому рівні,
навіть серед тих, хто нині його не використовує.
Рівень поінформованості МСП нижчий; однак навіть у
цій групі кожна четверта компанія у світі
використовувала щонайменше два фінтехрішення у
щоденних операціях.

Основні причини використання фінтехпослуг
роздрібними споживачами – привабливіші ставки й
комісії, а також значно вдосконалена мобільність у
використанні. МСП зі свого боку шукають поліпшений
спектр функціональних можливостей та
інструментарій за невисоку ціну, що був або взагалі
недоступний раніше, або доступний лише для
великих корпоративних гравців.

Цікаво, що великі країни, які розвиваються, очолюють
рейтинг рівня використання фінтеху споживачами –
згідно з EY Global FinTech Adoption Index 2019, у
Китаї, Індії, Росії і Південній Африці цей показник
становить понад 80%. Водночас ці показники в Канаді,
США, Франції та Японії не перевищують 50%.

Ми визначаємо фінтехкомпанії як «організації, що поєднують інноваційні бізнес-моделі й технології для
cприяння, посилення та трансформації фінансових послуг».

Вступ
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Споживчі тенденції

Глобально більшість фінтехпослуг для споживачів
сконцентрована лише навколо п’яти сфер: грошові
перекази та платежі, бюджетування та фінансове
планування, заощадження й інвестиції,
запозичення і страхування. Грошові перекази та
платежі є однозначно найпоширенішими
фінтехнапрямами.

Кількість та обсяг інвестиційних раундів у цифрові
челенджер-банки й послуги багатоканальних
грошових переказів упродовж останніх 24 місяців
демонструє, наскільки перспективними глобальні
венчурні та стратегічні інвестори вважають ці
послуги. Компанії, які найшвидше реагують на цю
конкурентну загрозу, трансформують власні
сервісні пропозиції і створюють фінтехпослуги за
допомогою партнерства, поглинань чи внутрішніх
розробок.

Протягом останніх років традиційні гравці
зосередили свої проривні фінтехпослуги в таких
сферах, як онлайн-обмін валют, онлайн-
консультації щодо інвестування та управління, а

Глобальні тренди

також цифровізований банкінг без фізичних
відділень.

Водночас технологічні компанії орієнтовані на
споживача, не обмежуються рішеннями «прямої
активної взаємодії». Наприклад, технології, пов’язані
зі страхуванням, містять проекти «сприяння
технологіям», як-от оснащення автомобілів
телематичними модулями для передавання інформації
страховикам автомобілів або мобільними додатками
для фітнесу, під’єднаними до медичних страхових
компаній, які рахують кроки й інші рухи та
пропонують страхові знижки на основі
продуктивності.

Розширення та взаємодія

Традиційні гравці сектору глобальних фінансових
послуг чітко спостерігають зміну парадигми. Згідно з
дослідженням Ropes & Gray 2019 Fintech M&A,
близько 88% світових постачальників фінансових
послуг вважають, що їхня частка на ринку під тиском
фінтехінноваторів.

Зі свого боку, 56% їхніх респондентів закладають нині
трансформацію у свою основну стратегію. Понад 82%
з них планують розширити партнерства з
фінтехсервісами. Крім того, 85% банків та інших
постачальників фінансових послуг зазначають, що
M&A у фінтехгалузі є дуже важливим для їхньої
основної стратегії бізнесу.

Відповідно до цього ж дослідження, 73% гравців
ринку вказують, що потреба в поліпшенні досвіду
роботи з клієнтами та розширенні визначає їхні плани
щодо придбання фінтехрішень. Приблизно така ж
кількість респондентів зазначає про плани придбати
щонайменше одну фінтехкомпанію у найближчі два
роки. Майже 70% очікують, що активність M&A у
фінтехгалузі значно зросте протягом наступних 12
місяців.

Все це пророкує виникнення нових фінтехпроектів у
всьому світі. Як справжня загроза для класичних
гравців на фінансовому ринку фінтех у центрі уваги з
боку інвесторів та клієнтів. Це стимулює
технологічний прогрес і переосмислення цілей
зростання.

Споживчі тенденції, розширення та взаємодія

Нові актори фінансової арени створили себе, використовуючи підхід, орієнтований на дизайн рішень та адаптивний
робочий процес. З технологічним типом мислення вони можуть запропонувати фінтехпослуги, які є одночасно
персоналізованими, доступними, прозорими, майже безпомилковими й економічно ефективними. 8



Фінтех не завжди означає глибинні
технології (Deep Tech). Деякі з
найкращих необанків та проектів із
грошових переказів у світі
побудовані на засаді «менше
технологій, більше уваги
користувачам». Вони підсилюють
таргетинг послуг і персоналізацію,
аналізують поведінку користувачів
для оптимізації онлайн- і офлайн-
роботи, поліпшують досвід у таких
сферах, як ціна, зручність, доступ
тощо. Їхня привабливість полягає в
клієнтоорієнтованому підході,
перегляді та спрощенні
різноманітних процесів для
клієнтів: від укладання угоди до
щоденного підтримання.

Водночас технології, на тлі
припливу інвестицій у галузь,
розширюють межі можливого у
всіх напрямах.

Глобальні тренди
Технологічні тренди РІШЕННЯ НА ОСНОВІ AI

Згідно зі звітом компаній Econsultancy та Adobe під назвою «2018
Digital Trends in Financial Services report by Econsultancy/Adobe»
(Цифрові тенденції фінансових послуг у 2018 році), майже 20%
постачальників фінансових послуг у всьому світі вже
використовують штучний інтелект (AI) у своїх операціях, тоді як 41%
планує впровадити його найближчим часом. Розумно розроблені AI-
додатки здатні спростити щоденні внутрішні операції за допомогою
автоматизації повторюваних завдань та забезпечити міцне
підтримання таргетингу користувачів, прогнозування дій і
фінансового стану клієнта й управління ризиками.

Аналітика великих даних на основі AI надає великим постачальникам
фінансових послуг небачені раніше можливості реагувати на
споживчі та економічні тенденції в режимі реального часу. Системи
автоматизації комплаєнса на основі AI різко скорочують витрати на
«роздуті» юридичні департаменти й відділи ризику, а також
зменшують відсоток людських помилок.

BANKING-AS-A-SERVICE
BaaS як результат щораз більшої конвергенції фінансового та
нефінансового секторів – це модель, яка дає змогу нефінансовим
компаніям додавати банківські послуги у власні додатки та цифрові
продукти. Роздрібний продавець має право випустити фірмову
дисконтну картку з обмеженою банківською функціональністю.
Споживачі не підписують жодних традиційних банківських паперів
для відкриття рахунку, але можуть повною мірою використовувати
конкретні вбудовані послуги. Банк зі свого боку отримує вигоду від
даних про витрати, які надає роздрібний продавець.

ЦИФРОВИЙ ТА 
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ БАНКІНГ

До 2019 року класичний банківський світ усвідомив, що,
хоча його традиційна аудиторія середнього та старшого
віку може віддавати перевагу спілкуванню в режимі
офлайн, молодше покоління споживачів і корпорацій
шукає набагато гнучкіші варіанти, які заощадять їхній
час і дасть їм змогу вибирати канали та способи
спілкування зі своїми постачальниками фінансових
послуг.

Інвестори також це розуміють і очікують від класичних
гравців фінансового сектору внесення цифрового
банкінгу до своїх стратегічних планів. Одні вирішують
запустити власні цифрові послуги, інші покладаються на
моделі банків-партнерів та випуск API, які сторонні
фінтехпостачальники можуть використовувати для
створення унікальних рішень.

Показова технологічна тенденція, що набирає обертів, –
упровадження багатоканального банкінгу, завдяки
якому користувач через веб-сайт може ініціювати
супровід постачальника фінансових послуг, продовжити
у будь-якому популярному месенджері та завершити,
уклавши угоду через спеціальний застосунок
дистанційного обслуговування – клієнт-банк. Дані між
каналами безперебійно синхронізуються, щоб
забезпечити користувачеві ефект присутності.
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Глобальні тренди
Технологічні тренди (продовження)

ВІДКРИТИЙ БАНКІНГ
Ця тенденція є необхідною передумовою для
масового розширення підходів цифрового банкінгу.
Відкритий банкінг дає змогу створювати API з
автоматичним налаштуванням, які сторонні
розробники можуть застосовувати для
використання відкритих фінансових даних, що
надали банки. Дані користувачів з різних джерел
стають легко доступними для використання та
аналізу через єдиний стандартизований API. Це
вигідно як постачальникам послуг, так і
споживачам завдяки підвищенню прозорості та
зменшенню ризиків аналізу клієнтів і приводить до
поліпшення умов використання послуг для
споживачів та зменшення збитків для
постачальників.

Не менш важлива тенденція – розв’язання проблеми
осіб, що не мають банківських рахунків. Згідно з
даними Світового банку за 2017 рік, понад 1,7
мільярда людей у всьому світі були визначені як особи,
яких не обслуговують банки – unbanked – тобто без
офіційного рахунку у фінансовій установі або через
мобільного постачальника. Завдання охопити
фінансовими послугами цю величезну кількість людей
залишається одним із головних пріоритетів
постачальників фінансових послуг у всьому світі. І тут
починають діяти технології.

Мікрофінансові рішення на основі цифрових
технологій були й лишаються популярними, однак
зараз на перший план виходить прогресивне
високотехнологічне фінансування. Фізична особа
може не мати банківського рахунку, проте характер її
витрат (мобільний телефон, магазини, страхування,
транспорт тощо) реєструється та аналізується. У разі
прогресивно стабільної або поліпшеної «витратної»
поведінки фізичній особі може запропонувати кредит
будь-який із цих продавців або, якщо дані про витрати
поширюються, група продавців чи сторонній надавач
кредиту.

КРЕДИТИ ДЛЯ ТИХ, ХТО 
НЕ МАЄ БАНКІВСЬКОГО 
РАХУНКУ

«ХМАРНІ» ОБЧИСЛЕННЯ
Провідні світові постачальники фінансового
сектору вже використовують «хмарні» SaaS-
рішення для низки внутрішніх функцій, як-от
бухгалтерський облік, CRM та HR. «Хмарний» KYC-
функціонал і функція перевірки безпеки сторонніми
постачальниками також постійно набувають
популярності. Інвестиції в «хмарну» інфраструктуру
та зберігання й обробку даних стають стрижневим
елементом у загальних ІТ-бюджетах основних
постачальників фінансових послуг.

DLT/БЛОКЧЕЙН

Попри те, що технології розподіленого реєстру на
думку громадськості часто значною мірою
асоціюються з криптовалютними проектами, вони
мають набагато ширший спектр застосувань.

За підрахунками різних світових експертів,
упровадження інфраструктури DLT
постачальниками фінансових послуг може
скоротити 30-70% їхніх витрат у таких сферах, як
фінансова звітність, комплаєнс та бізнес-операції.
DLT-рішення уможливлюють вдосконалення
прозорості, перевірки даних, внутрішнього
контролю, зменшення потреби в узгодженні даних
та необмежені можливості обміну даними.
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Методологія

Ми визначаємо фінтехкомпанії як організації, що
поєднують інноваційні бізнес-моделі й технології
для сприяння, посилення та трансформації
фінансових послуг (джерело: EY Global FinTech
Adoption Index 2019).

З метою визначення потенційних респондентів ми
застосували такі основні фільтри до учасників
фінтехринку:

1. Організації, що розробляють та продають
власну інноваційну фінтехмонопослугу або
продукт (тобто компанії, які концентруються
лише на одній послузі чи одному продукті);

2. Компанії з розроблення програмного
забезпечення, що розробляють і продають
власні різноманітні фінтехпослуги або
продукти;

3. Організації, які застосовують цілком
розроблені послуги чи продукти та мають
дохід.

Останню вимогу було введено для виключення
стартапів, які ще не мають доходів і перебувають у
стадії розроблення продукту, та щоб почути думки
від гравців ринку, що розуміють операції і
безпосередньо взаємодіють з клієнтами на
українському ринку.

Ми вилучили зі списку потенційних респондентів
компанії з розроблення програмного забезпечення,
які створюють фінтехрішення на замовлення
корпоративних клієнтів.

Для аналізу поточного стану та очікувань учасників
українського фінтехринку ми застосували географічні
фільтри до списку потенційних учасників опитування:

1. Організації, що надають фінтехпослуги або
рішення українським користувачам; з
додатковим обмеженням:

2. Організації, що юридично зареєстровані в
Україні;

3. Організації або проекти, де є українські
засновники або акціонери.

У кількох випадках ми також вилучили організації, що
відповідають пункту 3, зазначеному вище, які
планують повномасштабну діяльність в Україні, але
діють за межами України й ведуть підтверджені
переговори з пілотними українськими замовниками.

Деякі фінтехпідгалузі потребують додаткових
визначень. Зокрема, ми внесли до списку потенційних
респондентів декілька проектів краудфандингу та P2P
кредитування, які безпосередньо беруть участь у
транзакціях та переказі коштів своїх користувачів або
контролюють процедури транзакцій через свої
платформи.

Ми вилучили з опитування надавачів
«короткотермінових та дорогих» кредитів, інколи
відомих як організації «кредиту до зарплати». Хоча ці
організації є законним бізнесом, згідно з українським
законодавством, вони не узгоджуються з
визначенням Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору» щодо компаній, які
практикують фінансову інклюзивність, а саме:
фінансові послуги, що є корисними, доступними та
пропонуються відповідально.
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Основні висновки: відповіді фінтехкомпаній

Український фінтехкаталог 2019 – продукт Української асоціації
фінтех та інноваційних компаній, підготовлений за підтримки
Національного банку України та компанії Visa, нараховує більш ніж
100 компаній-учасниць українського фінтехринку.

Компанії, внесені до каталогу, можна загалом поділити на
постачальників послуг, постачальників інфраструктури (enablers),
розробників мультипродуктів та нефінансових рішень.

Базуючись на вибраній методології, ми зконтактували з 88
компаніями та проектами. До опитування було запрошено
представників компаній, які обіймають у своїх компаніях керівну
посаду та/або відповідають за втілення технологічних рішень.

Опитування навмисне зробили цілком анонімним для досягнення
максимальної об’єктивності та чесності відповідей.

Питання в опитуванні охоплюють три окремі категорії: Профіль
респондента, Операційна діяльність та Власна думка.

Комплекс питань у профілі респондента містить питання про те,
якими є фінтехорганізації, чим вони займаються та який мають
досвід.

Питання категорії операційної діяльності стосуються деталей
сервісів та продуктів, які надають респонденти, а також їхніх
операційних моделей.

Питання власної думки передбачають, що респонденти висловлять
якісні суб'єктивні погляди на низку запитань щодо законодавства,
перспектив ринку та співпраці з традиційним банківським сектором.

Вступ

41 компанія/проект успішно пройшли опитування
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Основні висновки: відповіді фінтехкомпаній

48,8% респондентів вважають себе стартапами. Це дещо неочікуваний
результат з огляду на те, що факт отримання доходів компанією був
необхідною умовою для внесення до списку учасників опитування.

Водночас 73,2% респондентів працюють на ринку більш ніж 3 роки, і лише
2,4% – менш ніж рік. Крім того, 55% тих, хто вважає себе стартапом,
функціонують більш ніж 3 роки.

Такі результати викликають запитання щодо визначення поняття «стартап»
учасниками українського ринку. Цікаво, що 71,4% респондентів, які не
вважають себе стартапом, працюють більш ніж 5 років.

87,8% респондентів надають B2B послуги або продукти. Це суперечить
світовим тенденціям застосування фінтехтехнологій, де корпоративне
приймання фінтехпослуг значно відстає від приймання з боку споживачів.

Аналіз висновків: Ми пов'язуємо велику кількість B2B-проектів з низкою
факторів, серед яких: 1) слабка динаміка доходів домогосподарств в
Україні, що обмежує потенціал зростання організацій, орієнтованих на B2C;
2) брак інфраструктури фінансового сектору для широкого кола населення,
особливо у малих містах та селах; 3) «криза довіри» українців до
фінансових послуг, яка виникла після ліквідації численної кількості банків.
Порівняно з B2B-рішеннями, розроблення B2C-пропозицій вимагає значних
інвестицій у широкомасштабний маркетинг, чого більшість фінтехпроектів
здебільшого не можуть собі дозволити через брак капіталу.

Як довго функціонує ваша 
компанія?

Основні висновки: профіль респондента
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Відповіді респондентів щодо географічної
присутності підтверджують значний інтерес та
орієнтованість компаній на сусідні міжнародні ринки.

Більше 50% компаній працюють в ЄС (для
порівняння: лише ~20% оперують у країнах Європи,
що не входять до складу ЄС). 40+% працюють у СНД-
просторі та майже 25% на ринках США/Канади й
Азії.
Цікаво, що гравці українського фінтехринку є навіть
на найменш популярних ринках, як: Африка (майже
15%), Південна та Латинська Америка (~10%),
Австралія та Океанія (~7%).

41.5% респондентів працюють
лише в Україні

100% респондентів, які працюють в США, також
ведуть бізнес в інших міжнародних напрямах.
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Фінансування залишається больовою точкою для компаній, що займаються новими
технологіями в Україні. Значна частина учасників опитування, а саме 61%, повністю
фінансується завдяки власним заощадженням. Цей показник підтверджується
також даними, наведеними в Каталозі фінтехкомпаній України-2019. Приватні
інвестори з акціонерного й боргового фінансування – два інших значних джерела
фінансування. За ними йдуть стратегічні інвестори (за винятком банків),
акселератори/інкубатори та комерційні позики.

Крім того, 92,7% респондентів зазначили, що вони не використовують та не
планують використовувати банківські кредити для власного фінансування. Жоден з
респондентів не застосовує опцію IPO/Закритого розміщення цінних паперів для
фінансування. Один респондент указав на наміри скористатися опцією в
майбутньому. Також одна компанія застосувала первинне розміщення монет (ICO).

У майбутньому 26,8% компаній планують залучити фінансування від стратегічних
інвесторів (за винятком банків), 17,1% – від міжнародних фінансових установ,
14,6% – від венчурних фондів, 12,2% – від приватних інвесторів (акціонерне
фінансування). Жоден з респондентів не зауважив, що планує використовувати
такі додаткові джерела фінансування, як: особисті заощадження, приватні
інвестори (боргове фінансування) та ICO. Серед власних варіантів фінансування в
майбутньому деякі респонденти зазначали реінвестування прибутку та гранти
(разом з державними).

Аналіз висновків: Зазвичай нові технологічні проекти у всьому світі фінансуються
стороннім капіталом. Утім, в Україні 61% фінтехкомпаній повністю фінансується з
власних джерел. Це свідчить про загальну нестачу зовнішнього капіталу для
розвитку, що уповільнює розвиток сектору та унеможливлює швидку експансію.
Іноземні інвестори дуже обережні й жоден із традиційних комерційних банків не
пропонує значних кредитних програм та умов для високотехнологічного бізнесу,
що розвивається.

Які джерела фінансування ви використовуєте для вашого бізнесу?
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97,6% респондентів зазначають, що серед їхніх акціонерів немає банків,
банківських груп, корпоративних акселераторів/інкубаторів банків та інших
пов'язаних з банками юридичних осіб.

Важливо, що 75,6% респондентів мають на керівній посаді/в правлінні своєї
компанії принаймні одну особу з багаторічним досвідом роботи на
традиційному ринку фінансових послуг. Водночас серед тих, хто надає послуги
або рішення банкам, цей показник є навіть вищим – 89,5% (порівнюючи з
63,6% серед тих, хто не співпрацює з банками).

Це демонструє, що фінтехекосистема високо цінує практичний досвід,
здобутий у традиційному фінансовому секторі, та підготовлена до його
застосування у власних сервісних пропозиціях.

Аналіз висновків: На відміну від глобальної тенденції, коли 80% банків та
інших традиційних постачальних фінансових послуг планують придбати чи
фінансувати фінтехрішення задля розширення і вдосконалення власних
сервісних пропозицій, український фінтехринок переважно незалежний від
впливу або фінансування з боку традиційного банківського сектору.
Українські банки, певно, націлені на продовження діяльності у традиційному
офлайн-середовищі або через власні розроблені рішення й на вибіркову
співпрацю зі сторонніми постачальниками послуг.

Чи є серед ваших інвесторів або 
кінцевих власників банки, банківські 
групи, корпоративні акселератори / 
інкубатори банків та інші, пов'язані з 
банками, юридичні особи?

Чи обіймає керівну посаду у вашій 
команді принаймні одна особа, що має 
багаторічний досвід роботи в 
комерційному банку / страховій 
компанії / з фінансовими послугами / 
фінансовим регулюванням?
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Орієнтований на B2B

Фінансується 
самостійно

Функціонує більш 
ніж 3 роки та все 

ще в стані розвитку

Зосереджений на 
європейському ринку

Не має інвестицій 
від банків

Топ-менеджмент має 
досвід у традиційних 
фінансових послугах

19

Основні висновки: відповіді фінтехкомпаній
Основні висновки: збірний образ компанії-респондента



Як уже зазначалося в секції «Профіль респондента», більшість
компаній зазначили, що вони B2B-орієнтовані.

Проте, за результатами запитання щодо деталізації конкретних
сервісів чи продуктів, які вони надають, 65,9% респондентів
виявилися мультимодальними (пропонують і B2B-, і B2C-
послуги/рішення). Серед спектру послуг та продуктів, що
пропонувалися як відповіді учасникам опитування:

• 92,7% респондентів працюють за моделлю B2B (включно з
класичною B2B та менш поширеною C2B-моделлю взаємодії);

• 73,2% респондентів працюють за моделлю B2C (включно з
класичною B2С та менш поширеною C2С-моделлю взаємодії).

Водночас 26,8% респондентів працюють тільки у B2B-напрямі, тоді як
7,3% лише у напрямі B2C.

Серед обох бізнес-моделей найпопулярнішими послугами були
карткові платежі та інші види платежів (за винятком карткових і
транскордонних платежів). Інші топ-5 послуг, які присутні в обох
бізнес-моделях: електронне виставлення рахунків та електронні
гроші.

Найменш популярними фінтехпропозиціями виявилися депозитарні
послуги й управління активами та інвестиціями. Кожну з них надає
лише один респондент.

Основні висновки: операційна діяльність

Топ-5 послуг/рішень, що надають фінтехреспонденти
за моделлю B2B
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Цікаво, що 6 респондентів (14,6%) визначають себе як challenger або необанк. З
них лише один зазначив про співпрацю з традиційним банком. З огляду на те, що
жоден з фінтехреспондентів у нашому списку не має банківської ліцензії,
учасники опитування могли некоректно зрозуміти поняття challenger-банк або ж
вони надають такі сервіси поза межами України.

До списку респондентів також входять компанії, які працюють у відносно нових
або непоширених для українського ринку фінтехсекторах. Зокрема, InsurTech,
RegTech (включно з автоматизацію комплаєнсу), AI/аналіз даних та підсектори
краудфандингу. Незважаючи на те, що кожна з цих галузей має більш ніж одного
респондента, загальна кількість є невеликою, якщо порівняти із сервісами,
орієнтованими на масовий ринок.

Аналіз висновків: Розмаїття рішень щодо платежів та електронних рахунків
демонструє, що екосистема реагує на основні вимоги масового ринку стосовно
швидшого та гнучкішого переказу грошей, комунальних платежів та рішень,
пов'язаних з роздрібною торгівлею. Це «легкі гроші» для засновників проекту, як
порівняти зі складнішими сервісами та рішеннями, що вимагають значно більших
інвестицій в НДДКР (R&D), роз’яснювальної роботи для потенційних клієнтів і
часто кастомізації й налаштування з потреби клієнтів.

Брак рішень щодо управління інвестиціями, зберігання та управління
персональними фінансами чітко вказує на відсутність зрілості загальної
екосистеми на основних світових ринках. Передусім це пов'язано з базовим
рівнем ринку капіталу в Україні та браком доступу до нього.

Співпраця з банками

Загалом рівень співпраці респондентів з банками як корпоративними клієнтами є
не дуже значним. 46,3% респондентів надають щонайменше одну послугу чи
продукт банку. Найпопулярнішими сервісами, що надають банкам, є: електронне
виставлення рахунків (22% респондентів), інші види платежів за винятком
карткових і транскордонних платежів (17%) та транскордонні платежі (14,6%).
Жодна з фінтехкомпаній, що взяла участь в опитуванні, не надає банкам послуги
з краудфандингу, управління активами й ініціювання та укладення договорів
про надання фінансових послуг у роздрібному бізнесі (origination).

Тоді як електронні гроші входять до топ-5 послуг за всіма бізнес-моделями, лише
12,2% респондентів випускають електронні гроші разом з банками. З огляду на
те, що сьогодні електронні гроші в Україні дозволено випускати лише банкам,
результати відповідей зумовлюють питання щодо визначення електронних
грошей учасниками ринку.

Топ-3 послуг, що надають фінтехреспонденти банкам
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Шляхи монетизації

Найпоширенішим шляхом монетизації для фінтехкомпаній є комісія
за транзакцію: 65,9% респондентів застосовують цей підхід. Оплата
за період використання – ще одна популярна модель (48,8%
респондентів). Водночас 70,6% респондентів застосовують
комбінацію з декількох механізмів монетизації для різних клієнтів.

Утім, для тих, хто надає послуги та рішення банкам, важливість
механізмів оплати за період використання та розподілу доходів є
значно вагомішою. Комісію за транзакцію застосовують 68,4%,
оплату за період використання – 63,2%, а розподіл доходів – 57,9%
респондентів, що співпрацюють з банками.

«Інше» – варіант, який респонденти могли обрати, щоб вказати
власні підходи до монетизації. В деяких відповідях зазначено:
«брокерська комісія», «роялті», «оплата послуги або продукту»,
«оплата ліцензії».

Які шляхи монетизації ваша компанія застосовує для 
своїх продуктів/послуг?
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Комерціалізація та конкурентоспроможність

Попри загальноприйнятну думку, що пошук пілотних клієнтів для нових фінтехрішень є
проблемою, 75% респондентів знадобилося менше 6 місяців, щоб знайти свого першого
пілотного корпоративного клієнта після завершення розроблення свого продукту.
Важливо, що серед тих, хто пропонує послуги та рішення банкам, результат дуже
схожий (73,6%).

Водночас у межах цієї підгрупи менше тих, кому вдалося знайти свого пілотного клієнта
протягом 3 місяців (42,1% проти 50% у загальній групі респондентів, орієнтованих на
корпоративний сектор), і більше тих, хто зазначив 3-6 місяців (31,6% проти 25% у
загальній групі) та 6-12 місяців для пошуку першого клієнта (15,8% проти 8,3% у
загальній групі).

61% респондентів указали, що вони мають менш ніж 5 конкурентів у своїй конкретній
ніші на українському ринку. 5 компаній переконані, що мають унікальне рішення, яке,
окрім них, ніхто інший не пропонує на внутрішньому ринку. Важливо, що серед тих, хто
надає послуги й рішення банкам, кількість респондентів, яка зазначила, що має менше 5
конкурентів на ринку України, становить 73,7%, однак лише один респондент вибрав
варіант «жодного конкурента».

Аналіз висновків: З огляду на загальну невелику кількість фінтехрішень, що діють в
Україні, результат щодо питання про «кількість конкурентів» є очікуваним. Перешкоди
для виходу нових проектів на ринок дуже значні, зважаючи на відсутність капіталу та
труднощі в переконанні клієнтів почати користуватися новими видами послуг від нових
компаній з непідтвердженою репутацією. Однак настрої щодо «глобальної
конкурентоспроможності» – це вияв самовпевненості та брак реалістичного розуміння
того, що можуть запропонувати світові ринки, особливо на тлі більш ніж 40%
респондентів, які зазначили, що працюють лише в Україні. Ця «технологічна
зарозумілість» може бути однією з причин, чому інвестори нехтують багатьма
фінтехпроектами українського походження.

Скільки часу вам знадобилося, щоб знайти свого першого 
корпоративного клієнта?
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Чи може ваш сервіс /
послуга бути 
конкурентною у 
глобальному 
масштабі?



У кількох запитаннях у блоці «Власна думка» учасникам було
запропоновано поставити оцінку від 1 до 5, де оцінка 1 віддзеркалювала
мінімальну важливість, а 5 – максимальну, на думку респондента. Це дало
нам змогу зрозуміти діапазон настроїв учасників опитування.

Тому, ми застосували власну методологію для обчислення Індексу
зважених настроїв (WSI) щодо кожного такого запитання. Ми
нормалізували показники, щоб вони вписувалися в шкалу від -100% до
100%, де -100% означає максимальний консенсус респондентів щодо
неважливості, а 100% – максимальний консенсус респондентів щодо
важливості. Це дало нам змогу порівняти зважені настрої між різними
варіантами, які оцінювали респонденти.

Основні висновки: власна думка

Перешкоди розвитку

Ми запитали у фінтехспільноти, що, на їхню думку, найбільше стримує розвиток
фінтехгалузі в Україні. В опитуванні було запропоновано такі варіанти: брак
венчурного капіталу, труднощі у формуванні партнерських відносин,
упередженість на користь банків, застаріле несприятливе законодавство,
недостатньо розвинена інфраструктура, фінансова грамотність, брак
екосистеми або дефіцит талантів.

Найвищий рівень WSI – 50% – отримав варіант «застаріле несприятливе
законодавство». Дві інші перешкоди також визнано важливими, хоча з меншим
рівнем консенсусу – складність у формуванні партнерських відносин та брак
фінансової грамотності. Дефіцит талантів, на думку респондентів, є найменш
важливою перешкодою (WSI – 63,5%). Цікаво, що брак венчурного капіталу став
також одним з найменш важливих варіантів перешкод, які вибрали респонденти.

Серед тих, хто надає послуги та рішення банкам, проблеми законодавства
визнано такими ж важливими, за ними йде проблема формування партнерств.
Однак 3-тє місце здобув варіант «відсутність екосистеми», після якого йде
проблема недостатньо розвиненої інфраструктури. Ця підгрупа сприймає
фінансову грамотність як набагато меншу проблему, як порівняти з результатами
всієї групи респондентів.

Також компанії мали змогу запропонувати власні варіанти перешкод.
Несприятливі економічні умови в Україні та повільні й громіздкі процеси
прийняття рішень потенційними корпоративними клієнтами були
найпопулярнішими відповідями.

Основні перешкоди розвитку фінтехіндустрії в Україні, 
Індекс зважених настроїв (WSI) 
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Необхідність законодавчих змін

Респондентам було запропоновано вказати власну думку про
найважливіші законодавчі зміни, необхідні для розвитку фінтехсектору
в Україні. З-поміж 16 запропонованих варіантів найзатребуванішими
змінами вважаються впровадження законодавчої бази для віддаленої
ідентифікації клієнтів та впровадження PSD2 правил, з WSI, що
становить 62,25% та 52,45% відповідно.

Серед тих, хто надає послуги та рішення банкам, результати були дуже
схожими, за винятком стандартів кібербезпеки, які ця підгрупа
сприймає як менш важливі, – вони були витіснені варіантом
«заохочення здійснення платежів державними установами і платежів
на користь державних установ через цифрові канали» (фактично ця
опція перемістилася на 4-те місце в підгрупі «Провайдери послуг для
банків»).

Фінтехкомпанії також могли вказати будь-які інші законодавчі чи
регулювальні ініціативи, які вони вважають важливими для
забезпечення розвитку галузі цифрового фінансування. В деяких
відповідях зазначені: легітимізація криптовалют, валютне регулювання
грошових переказів, пенсійна та податкова реформи, врегулювання
питання ринків капіталу.

Топ-5 найважливіших законодавчих змін для розвитку 
фінтехсектору в Україні, значення WSI
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*AIS та PIS є скороченнями: Payment Initiation Services (послуги з ініціювання платежу) та Account 
Information Services (послуги з надання інформації про стан рахунку). 



Пріоритети цифровізації для банків

Респондентам було запропоновано висловити власну думку про те,
які системи/сервіси/процеси є першочерговим пріоритетом для
автоматизації/оновлення/поліпшення функціональності для
комерційних банків.

Найважливішою респонденти вважають віддалену ідентифікацію
клієнта (WSI становить 48,75%), за нею йде аналіз даних для
запобігання шахрайству, кібербезпека, інтерфейси взаємодії з
клієнтом та автоматизація/підтримання процесу прийняття рішень.
Водночас модернізація функцій депозитарію вважається
найменшим пріоритетом для банків: вона отримала WSI, що дорівнює
-67,05%.

Серед тих, хто надає послуги та рішення банкам, список топ-5
пріоритетів не змінився, за винятком зміни порядку між місцями №3,
4 та 5. Функціонал депозитарію залишився знизу списку щодо
важливості, але був зіставний за цим критерієм до модернізації HR-
функцій.

Toп-5 систем / сервісів / процесів, які є пріоритетними для банків 
з погляду черговості інвестицій в автоматизацію / оновлення / 
новий функціонал, на думку фінтехреспондентів, значення WSI
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Фінтехпослуги, не представлені або мало представлені на
українському ринку та найпривабливіші для нових проектів

На запитання про найпривабливіші для нових проектів
фінтехпослуги, які не представлені або мало представлені на
українському ринку, респонденти відповіли: транскордонні платежі
для малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, що отримали WSI
у розмірі 32,9%, надання цифрових фінансових послуг особам, які
не мають традиційних банківських рахунків, та електронне
виставлення рахунків. Застосунки для інвестування за кордон
респонденти вважають найменш цікавою нішею для розроблення
нових проектів.

Серед тих, хто надає послуги та рішення банкам, транскордонні
платежі для малого і середнього бізнесу та електронне виставлення
рахунків отримали рівноцінне значення WSI у розмірі 39,5%, за ними
йде надання цифрових фінансових послуг особам, що не мають
традиційних банківських рахунків з WSI у розмірі 23,7%.

Респонденти також мали можливість висловити власний погляд на
найреволюційніші фінтехпослуги й бізнес-моделі, недоступні в
Україні. Серед тих, хто вирішив відповісти на це запитання, більшість
вважає, що найпопулярнішими революційними моделями
фінтехпослуг/бізнес-моделей, яких нема в Україні, є PayPal, P2P-
позики та законодавча база для операцій з криптовалютою.

Toп-3 фінтехпослуг (не представлених або мало представлених 
на українському ринку), найпривабливіших для нових проектів, 

значення WSI
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Інноваційний центр НБУ

Ми запитали респондентів, чи вважають вони, що інноваційний центр
НБУ сприятиме розвитку фінтехгалузі в Україні. З WSI, що становить
-19,55% (а серед тих, хто надає послуги та рішення банкам, -15,79%),
очікування фінтехспільноти щодо ефективності та корисності Центру
є низькими. Це може бути спричинено нерозумінням ролі такого
Центру та механізмів його взаємодії з іншими зацікавленими
сторонами на місцевому ринку.

Респонденти вказали на важливість створення робочих груп за
пріоритетними темами з основними учасниками ринку, а також
можливість працювати в «пісочниці» під наглядом регулятора та
впроваджувати пілотні рішення. Фінтехкомпанії хочуть побачити
реальну допомогу в просуванні технологій, програмного
забезпечення й послуг.

Фінтехкомпанії також зазначили, що хотіли б бачити Центр як:
відкриту платформу для діалогу традиційних та нових гравців
фінтехгалузі, консалтинговий центр, місце проведення заходів для
основних гравців ринку, місце, яке буде відкритим для сприйняття
реальних потреб ринку й ініціюватиме потрібні законодавчі зміни для
його розвитку.

Чи сприятиме інноваційний центр НБУ розвитку фінтехгалузі в Україні?
Оцініть від 1 до 5, де 1 – зовсім не сприятиме, 5 – значно сприятиме
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61% респондентів вважає, що з початком лібералізації валютного ринку в
Україні виникли можливості для розвитку нових фінтехпослуг.

60,8% респондентів підтвердили, що вони часто спостерігають небажання
традиційної банківської системи впроваджувати нові технології, що розробили
фінтехкомпанії.

На запитання про найяскравішу подію на українському фінтехринку, що
відбулась минулого року, 24,4% респондентів відповіли: повномасштабний
запуск Monobank та швидке зростання кількості його клієнтів. Це питання
було необов’язковим, тому в результаті на нього відповіла менша кількість
респондентів. Серед них 50% вважають Monobank найпоказовішою подією
на локальному ринку за минулий рік.

Інші часті відповіді охоплювали низку важливих подій і конференцій,
пов'язаних із фінтехгалуззю, серед яких – PaySpace Magazine Awards.

Чи виникли можливості для 
розвитку нових фінтехпослуг
з початком лібералізації 
валютного ринку в Україні?

Український сервіс цифрового банкінгу Monobank, який з’явився у 2017 році, станом
на листопад 2019 року має 1,5 мільйона клієнтів. У 2017 році PaySpace Magazine
Awards визнав його найкращим українським фінтехстартапом. Минулого року
Monobank було визнано «Необанком року» за версією FinAwards 2018.

Банківський сервіс працює за допомогою мобільного додатку й не має фізичних
відділень. Він відзначається простим процесом мобільних заявок, кешбеком,
платежами через застосунок та P2P-переказами без комісії (крім кредитних грошових
платежів), простими розстрочками та можливістю активації автоматичного
нарахування відсотків на поточний рахунок (некредитні кошти).
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Основні висновки: відповіді банків

Станом на 01.10.2019 Національний банк України нараховував 76
банків. Нам вдалося звернутися до 43 банків з-поміж 76 із
пропозицією проходження опитування, проте лише 14 успішно
завершили його.

Цей коефіцієнт може вказувати на небажання традиційного
банківського сектору обговорювати власні плани щодо цифровізації
та свої погляди на розвиток фінтехгалузі.

Це також може означати, що банки, які успішно завершили
проходження опитування, є найпрогресивнішими у фінтехнапрямі.
Тому, результати опитування, наведені нижче, можуть виявитись
надто оптимістичними, порівнюючи зі статусом-кво українського
ринку комерційних банків.

Питання в опитуванні поділені на три окремі категорії: Профіль
респондента, Операційна діяльність та Власна думка.

Питання у профілі респондента містять питання про те, якими є
банки та їхній досвід щодо цифрової трансформації та фінтехгалузі.

Питання категорії операційної діяльності стосуються деталей
цифрових сервісів і продуктів, що надають респонденти, а також
їхніх інвестицій в цифрову інфраструктуру та співпраці зі
сторонніми постачальниками цифрових рішень.

Категорія власної думки передбачає, що респонденти висловлять
якісні суб'єктивні погляди на низку запитань щодо законодавства,
перспектив ринку і співпраці з фінтехсектором.

Вступ

14 банків успішно пройшли опитування
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50% респондентів – це банки з іноземним капіталом, а інші 50% – банки з
українським капіталом. Жоден з державних банків не завершив
проходження опитування.

100% представників банку, які проходили опитування, були або членами
правління, або керівниками департаментів (ризиків, цифровізації,
фінансових, операційних).

64,3% респондентів ідентифікують себе універсальними банками, 14,3% –
корпоративними. Серед інших респондентів опитування були: один банк зі
спеціалізацією роздрібного банкінгу, один банк, що входить до фінансової
промислової групи, та один спеціалізований банк для сільськогосподарських
виробників.

Респонденти за типом банку (за 
класифікацією НБУ)
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85,7% банків-респондентів (або пов’язані з ними
сторони) не мають акцій фінтехкомпаній. Один
респондент зазначив, що вони мають акції
фінтехкомпаній на рівні групи, а інший не навів
конкретних деталей щодо своїх акцій у
фінтехкомпаніях.

78,6% банків-респондентів мають у своїх командах
осіб, відповідальних за співпрацю з розробниками
програмного забезпечення і фінтехгалуззю. Втім,
лише у 50% банків є особи, відповідальні за
цифрову стратегію та трансформацію, і лише
35,7% – за визначення та реалізацію можливостей,
що з’являються завдяки фінтеху.

Тільки 28,6% респондентів мають щонайменше
одного члена правління у своєму банку зі знанням
фінтехгалузі або цифрової стратегії та
трансформації. Важливо, що 100% тих банків, які
мають хоча б одного такого члена правління,
також мають у своїй команді визначену особу або
осіб, що співпрацюють з розробниками
програмного забезпечення і провайдерами
фінтехрішень, та спеціалістів, відповідальних за
цифрову стратегію і трансформацію. 75% цих
банків також мають фахівця, що працює над
визначенням та реалізацією можливостей, що
з’являються завдяки фінтеху. Це чітка ознака
зосередження уваги на стратегії цифрової
трансформації.

Аналіз висновків: Українські комерційні банки з
огляду на недостатнє розуміння фінтехгалузі
неохоче витрачали час на опитування,
присвячене питанням фінтехгалузі та цифрової
стратегії.

До того ж платформа, з якої ми проводили
дослідження, дає змогу побачити, що було
здійснено майже 40 спроб проходження
опитування, але більшість банків так і не зробили
цього. Зважаючи на кількість запитань, які
потребують глибокого знання IT/цифрової
стратегії та процесів, пов'язаних з фінтехгалуззю у
банках, а також на відсутність відповідальних за
ці напрями представників топ-менеджменту,
можливо, багато потенційних респондентів не
змогли завершити проходження опитування без
звернення за інформацією до різних відділів, тому
й вирішили відмовитись від завершення
проходження опитування.

Дуже низький рівень участі банків у капіталі
фінтехкомпаній у поєднанні з відсутністю на рівні
правління досвіду у фінтехгалузі або цифровій
стратегії суперечить світовій тенденції прийняття
банками фінтехрішень. Українські банки, схоже,
сприймають фінтех чи цифрову трансформацію не
як можливість, а як «паралельний всесвіт».

Чи має ваш банк осіб, відповідальних за:

Чи має ваш банк акції 
фінтехкомпаній?

Чи має ваш банк члена 
правління зі знанням 
фінтеху?

33

Основні висновки: профіль респондента

Основні висновки: відповіді банків



Основні висновки: збірний образ банку-респондента

Має у штаті фахівців, 
відповідальних за співпрацю 
зі сторонніми розробниками 
програмного забезпечення

Має обмежений досвід та 
розуміння фінтехгалузі на 
рівні правління

Не має частки в капіталі 
сторонніх фінтехкомпаній Універсальний банк
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Цифровізація послуг

Банкам було запропоновано деталізувати поточне та
можливе надання цифрових та онлайн-послуг.

100% респондентів зазначили, що надають або
планують надавати депозити й інші продукти
дистанційно. З-поміж інших цифрових послуг, які
пропонують або планують запропонувати
респонденти, платежі за комунальні та інші послуги в
інтернет-банкінгу для фізичних осіб, укладення
договорів онлайн, обмін валют в інтернет-банкінгу для
фізичних осіб та прямі платежі з банківського рахунку
в інтернет-магазинах.

Однак появу останнього варіанту в переліку топ-5
послуг (прямі платежі з банківського рахунку в
інтернет-магазинах) потрібно розглядати з осторогою.
Цієї послуги сьогодні немає в Україні. Для її створення
необхідне партнерство декількох великих банків та
значні інвестиції. Тому, зважаючи на кількість
відповідей «пропонуємо зараз», різні респонденти
могли або неправильно зрозуміти це питання, або мати
це у «своєму списку бажань», а не в планах для
реалізації найближчим часом.

Які цифрові послуги / віддалене обслуговування клієнтів через інтернет ваш банк 
пропонує зараз / планує запропонувати роздрібним клієнтам та малому і 

середньому бізнесу?
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Цифровізація послуг (продовження)

Крім того, понад 80% банків пропонують або планують запропонувати
віддалену ідентифікацію клієнта. Найменш популярними послугами у
списку були сертифікація електронних ключів та штампів, а також
купівля ОВДП в інтернет-банкінгу для фізичних осіб – ніхто з респондентів
не пропонує цих послуг зараз, хоча майже 40% планують робити це в
майбутньому.

Жоден з респондентів не випускає електронні гроші. Водночас 42,9%
учасників опитування пропонують послуги електронного гаманця, та у
всіх випадках – це гаманці від міжнародних брендів (Apple Pay, Android
Pay).

Аналіз висновків: Комерційні банки в Україні загалом керуються
попитом на масовому ринку під час розроблення та запуску цифрових
послуг для своїх клієнтів. Отже, найпопулярніші цифрові/віддалені
послуги, які банки пропонують своїм роздрібним клієнтам та
представникам малого і середнього бізнесу, сфокусовані на щоденних
потребах цільової аудиторії.

Чи випускає ваш банк електронні гроші?

Чи пропонує ваш банк мобільні гаманці (Apple Pay, 
Android Pay, власний бренд)?
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Витрати на IT

У середньому 60,3% IT-бюджету респондентів на 2019 рік
спрямовано на підтримання наявної інфраструктури. За винятком
двох крайніх показників, цифри, що вказали респонденти, були
майже однаковими і становили від 50 до 75%. У середньому
лише 18,7% бюджету спрямовано на розвиток нової
інфраструктури програмного забезпечення, за винятком
відповідей двох респондентів, вказані цифри варіювалися в
межах 5-25%.

14,1% у середньому спрямовано на нову апаратну
інфраструктуру, водночас основна частина відповідей в межах
10-20%. До того ж у середньому лише 6,9% ІТ-бюджетів банків
спрямовано на стратегію, розвиток бізнес-процесів та
планування – у 64% відповідей було зазначено 10% на цю статтю
бюджету.

Водночас, якщо використати модальний підхід до аналізу
відповідей (найчастіша цифра в масиві відповідей), структура
розподілу бюджету має такий вигляд: 50/20/20/10. Це може
бути кращим приблизним показником для оцінювання розподілу
бюджету загальної банківської системи, оскільки такий підхід
усуває показники, що значно виходять за межі більшості
відповідей, і фокусується на даних, які згадуються найчастіше.
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Витрати на IT (продовження)

Більшість банків інвестують у стратегію, розвиток бізнес-процесів та
планування, а також на самостійне підтримання наявної та розроблення
нової апаратної інфраструктури. Половина респондентів залучає
зовнішніх постачальників чи консультантів для модернізації нової
інфраструктури програмного забезпечення.

Аналіз висновків: Глобальні дані про розподіл IT-бюджетів між
підтриманням застарілих систем та інвестиціями в нові можливості
складно знайти. Однак є консенсус експертів, що для банків середнього
розміру інвестиції в «стратегічні технології» потрапляють у межі 25-35%
загального ІТ-бюджету. У такому разі результати нашого опитування
близькі до показників світового тренду.

Безумовно, суперечить цьому тренду той факт, що більшість ІТ-робіт
проводяться за допомогою внутрішніх ресурсів банків, особливо у
вдосконаленні стратегії та планування – сфері, яка зазвичай функціонує
за допомогою стороннього постачальника. Глобальна банківська
система прогресивно залучає аутсорсинг для зменшення витрат та
підвищення рівня досвіду. Втім, українські банки самостійно виконують
цю роботу, що, ймовірніше, пояснюється меншими витратами на робочу
силу, порівнюючи з оплатою послуг сторонніх постачальників.

Ваш банк використовує внутрішні або зовнішні ресурси для 
реалізації вказаних IT-напрямів? 
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Витрати на IT (продовження)

Водночас кілька основних систем були (ФР 2018) або є (ФР
2019) у фокусі модернізації й оновлення для більшості учасників
опитування. Системи «клієнт-банк» для корпоративних клієнтів,
інтернет-банкінг для фізичних осіб, автоматизовані банківські
системи, мобільний банкінг та інтеграція окремих систем були
(або будуть найближчим часом) модернізовані для понад 70%
респондентів у кожному конкретному разі. Найменше уваги
приділялося мобільним гаманцям: лише третина респондентів
інвестувала або планує інвестувати в цю функцію у цьому
фінансовому році.

Автоматизовані банківські системи та системи «клієнт-банк»
для юридичних осіб виявились найпопулярнішими функціями,
які модернізуються за допомогою українських постачальників
програмного забезпечення. За ними йдуть застосунки інтернет-
банкінгу для фізичних осіб та мобільного банкінгу.

Аналіз висновків: За винятком двох напрямів (автоматизована
банківська система та процесинг), у поточному фінансовому
році більша кількість респондентів здійснила або планує
оновлення, порівнюючи з минулим фінансовим роком. Це
демонструє зростання актуальності модернізації основних
систем. Загальна упередженість щодо вибору українських
постачальників програмного забезпечення також дуже показова
і свідчить про наявність достатньої кількості
конкурентоспроможних місцевих рішень для банків.

Які системи ваш банк автоматизував / оновив / додав новий 
функціонал у ФР ‘17-18 чи планує зробити це у ФР ‘19-20? 
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Витрати на IT (продовження)

Щодо процесів, то внутрішня модернізація чи оновлення
зосереджуються переважно на таких сферах: кібербезпека,
обов’язкова звітність та комплаєнс, прийняття заявок на
фінансові продукти через електронні канали, аналіз даних для
запобігання шахрайству, управлінський облік та аналіз даних
для сприяння збільшенню продажів. Інвестиції в ці категорії були
або плануються найближчим часом у понад 70% респондентів.

У 2019-2020 роках кібербезпека, обов’язкова звітність та
комплаєнс поряд з аналітикою даних залишаються
першочерговими напрямами модернізації. Однак є намір оновити
послуги, пов'язані з прийняттям заявок, на фінансові продукти
через електронні канали. Більшість банків планують зробити це за
допомогою українських постачальників.

Аналіз висновків: Терміновість модернізації функціональних
можливостей сервісів та процесів з року в рік показова і в цих
результатах. Незважаючи на бюрократизованість, традиційні
комерційні банки стикаються з усвідомленням того, що цифрова
епоха вже тут, і їм потрібно адаптуватися та дотримуватися
тенденцій. У цьому наборі варіантів простежується менша
залежність респондентів від українських постачальників.
Імовірніше, це пояснюється меншою кількістю локально
розробленого програмного забезпечення, доступного для таких
функціональних можливостей, та більші можливості власних ІТ-
ресурсів для створення внутрішніх рішень.

Які процеси ваш банк автоматизував / оновив / додав новий 
функціонал у ФР ‘17-18 чи планує зробити це у ФР ‘19-20? 
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Витрати на IT (продовження)

Щодо інших показових результатів, пов’язаних з ІТ, ніхто з
респондентів не використовує та не планує впроваджувати
рішення технології розподіленого реєстру. Зважаючи на те, що
впровадження DLT/Blockchain у банківському середовищі набуває
значної популярності в усьому світі, українські банки відстають від
цієї тенденції.

Використання хмарних рішень дуже обмежене. Менш ніж 10%
респондентів зберігають понад 40% своїх послуг у приватній чи
публічній хмарі, водночас абсолютна більшість зберігає від 0% до
20% послуг у хмарі. Це також суперечить світовим тенденціям,
згідно з якими великі та середні банки все більше переміщують
свої послуги, процеси та функції у хмару.

Який відсоток сервісів вашого банку зберігається в приватній хмарі / 
публічній хмарі?

Чи планує ваш банк упровадження технологій розподіленого реєстру 
(distributed ledger technology) в найближчому майбутньому?
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Співпраця зі сторонніми постачальниками
фінтехрішень та програмного забезпечення

Співпраця з постачальниками фінтехрішень є
обмеженою. Карткові платежі – це єдиний
сервіс сторонніх постачальників, який
систематично має попит у банків-респондентів,
причому 85,7% учасників опитування
співпрацюють зі сторонніми постачальниками
(71,4% залучають місцевих постачальників).
Розробкою та обслуговуванням програмного
забезпечення для бек-офісу займаються
сторонні постачальники у 57,1% респондентів.
Лише 14,3% респондентів залучають сторонніх
постачальників для автоматизації бізнес-
процесів (і жоден із цих постачальників не є
місцевим).

Чи залучає ваш банк сторонніх постачальників / співпрацює з 
фінтехом за такими напрямами? 
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Необхідність законодавчих змін

Респондентам було запропоновано висловити власну думку про
найважливіші законодавчі зміни, необхідні для розвитку фінтехсектору в
Україні. З 16 пропонованих варіантів найважливішими респонденти
визнали введення правової бази для віддаленої ідентифікації клієнтів та
заохочення здійснення платежів державними установами і платежів на
користь державних установ через цифрові канали. Ці ініціативи отримали
WSI, що дорівнює 35,8% та 17,85% відповідно.

Банки-респонденти також мали можливість вказати на інші законодавчі
ініціативи, які вони вважають важливими для розвитку фінтехгалузі. Дивує,
що жоден з респондентів не дав додаткових відповідей.

Неіснуючі сервіси з найкращим потенціалом розвитку в Україні

Оцінюючи потенціал розвитку фінтехпослуг, які не представлені або мало
представлені на українському ринку, респонденти не пристали до єдиної
думки: значення WSI для всіх варіантів було нижче 0%. Водночас
найпозитивнішу реакцію отримав варіант «Інтернет-платежі напряму з
банківського рахунку» (системи, схожі на Trustly, iDEAL, Sofort та ін.).

Топ-5 найнеобхідніших законодавчих змін для розвитку 
фінтехгалузі в Україні, на думку банків-респондентів

У декількох запитаннях блоку «Власна думка» учасникам було запропоновано
поставити оцінку від 1 до 5, де оцінка 1 віддзеркалювала мінімальну важливість, а 5
– максимальну важливість, на думку респондента. Це дало нам змогу зрозуміти
діапазон настроїв учасників опитування.

Тому, ми застосували власну методологію для обчислення Індексу зважених настроїв
(WSI) щодо кожного такого питання. Ми нормалізували показники, щоб вони
вписувалися в шкалу від -100% до 100%, де -100% означає максимальний консенсус
респондентів щодо неважливості, а 100% – максимальний консенсус респондентів
щодо важливості. Це дало нам змогу порівняти зважені настрої між різними
варіантами, які оцінювали респонденти.
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Виклики цифровізації для банків

Респонденти отримали запитання щодо найбільших викликів для цифрової
трансформації для їхнього банку. Вартість цифрової трансформації стала
безсумнівним переможцем зі значенням WSI у 53,60%. Усі інші варіанти не
отримали консенсусу: значення WSI за всіма іншими варіантами нижче 0%. Серед
цих варіантів складність основних бізнес-процесів характеризується найвищим
показником WSI. За ним іде застаріле негативне законодавство та побоювання,
що інвестиції в процес цифровізації не збільшать дохід банку.

Важливо, що варіант «Відсутність попиту на цифрову трансформацію з боку
акціонерів та/або керівництва» майже одноголосно розглядався як найменший
виклик.

Найбільші виклики для цифрової трансформації банку,
на думку респондентів

Аналіз висновків: Ми вважаємо, що ця практично одностайна відповідь щодо
вартості цифрової трансформації як найважливішого бар'єру для цифровізації є
ключем для розуміння загальних настроїв банків в Україні стосовно цифровізації
та решти відповідей на питання цього опитування.

За кількома показовими винятками, керівники банків України вважають цифрову
трансформацію надзвичайно дорогою, особливо, якщо порівнювати з
короткостроковими вигодами. Поза списком топ-20 банків, розвиток решти
банків зрідка спонукає конкуренція, також вони рідко задовольняють попит
молодого покоління клієнтів, які сприймають цифрові якості як необхідність.
Боротьба за клієнтів малого та середнього бізнесу є менш показовою – ще одна
група, яка шукає цифрових рішень та послуг – оскільки МСП історично
вважалися ризикованішими клієнтами, порівнюючи з фізичними особами та
великими корпоративними клієнтами.

Аналіз висновків (продовження): Інший фактор полягає в тому, що, хоча й
місцеві IT-рішення дешевші, ніж закордонні альтернативи, вони все ще дорогі для
банків. Хоча витрати менші, але все-таки співставні з іноземними аналогами,
фактичний ІТ-бюджет українських банків значно нижчий. Лише нечисленна
кількість респондентів заявила про розмір їхнього ІТ-бюджету на 2019 рік –
статистично незначний результат для цілей опитування – але навіть з цих кількох
відповідей середній бюджет ІТ, здається, у межах 10-15 млн гривень (400-600
тис. доларів за поточним обмінним курсом) для банків середнього розміру. Цього
недостатньо для просування цифрової трансформації вперед, особливо, коли
понад 50% цієї суми йде на підтримання наявної ІТ-інфраструктури.
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Аналіз висновків: Результат опитування щодо того, чи є фінтех
загрозою, демонструє, що традиційні банки в Україні здебільшого
недооцінюють нові тенденції та інноваційну культуру. Як зазначено в
розділі «Глобальні тенденції» цього звіту, 88% світових
постачальників фінансових послуг вважають, що їхня ринкова частка
під тиском з боку фінтехноваторів, і шукають можливості для
введення цих інновацій у власний бізнес. Усупереч цьому українські
банки, за кількома показовими винятками, не розуміють загрози й не
шукають стратегій її подолання.

Крім того, жоден з респондентів, який має хоча б одного члена
Правління з досвідом роботи у фінтехгалузі або цифровій
трансформації, не вбачає в розвитку фінтехсектору загрозу. Це можна
пояснити двома ключовими настроями: 1) респонденти з огляду на
свій досвід не вірять, що місцеві фінтехпропозиції є достатньо
сильними, щоб бути загрозою; 2) за умови, що всі ці банки
зосереджені на цифровій трансформації (як зазначено в розділі
«Профіль респондента»), респонденти вважають свої власні поточні
та майбутні можливості доволі конкурентоспроможними для боротьби
з тиском сторонніх фінтехгравців.

Крім того, жоден з банків, що належать іноземним банківським
групам, не сприймає розвиток фінтехгалузі як загрозу. Це може бути
підтвердженням настроїв щодо «слабких локальних фінтехрішень»,
зазначених у попередньому параграфі.

Чи виникли можливості для 
розвитку нових фінтехпослуг у 
зв'язку з початком лібералізації 
валютного ринку в Україні?

Чи вважаєте ви, що прогрес 
фінтехгалузі може стати 
загрозою для вашого банку 
найближчим часом?

Інші показові висновки

85,7% опитаних переконані, що лібералізація валютного ринку в Україні створила
можливості для розвитку нових фінтехпослуг.

78,6% опитаних не вважають фінтехсектор загрозою для свого банку. Респонденти,
які припускають, що прогрес фінтехгалузі може загрожувати їхньому банку в
найближчому майбутньому, зазначають, що традиційні банки можуть не витримати
конкуренцію з фінтехгравцями через жорсткіші нормативні вимоги до банків.
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Порівняння окремих результатів дослідження
Фінтехкомпанії та банки

Найпривабливіші фінтехпослуги (з тих, що не 
представлені або мало представлені на українському 

ринку) для нових проектів
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Найпопулярніші системи та процеси, які банки автоматизували / 
оновили / додали новий функціонал у ФР ‘17-18 чи планують 

зробити це у ФР ‘19-20, порівнюючи з думками фінтехкомпаній
щодо найпріоритетніших процесів для банків
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Топ-7 найнеобхідніших законодавчих змін для 
розвитку фінтехгалузі в Україні

Аналіз висновків: Різниця між настроями фінтехкомпаній та банків, а також
між їхніми планами щодо питань, порушених у рамах цього опитування,
вражає, зважаючи на те, що всі вони є частиною одного всесвіту
українських фінансових послуг. Частково це можна пояснити тим, що
велика кількість фінтехорганізацій працюють як в Україні, так і за її
межами, і перебувають під впливом глобальних факторів зміни ринку, які
не відчуваються так гостро в Україні.

Важливо, що і фінтехкомпанії, і банки сприймають потребу в наданні
можливості віддаленої ідентифікації клієнта як найважливішу законодавчу
зміну, необхідну з огляду на поточний попит на ринку. Принаймні частково
це свідчить про те, що банки вимушені підлаштовувати свої пропозиції до
щораз більшого попиту на мобільний банкінг та вважають це необхідним
конкурентним фактором. Однак це може бути частково пов'язано з тим, що
банки, які взяли участь в опитуванні, є прогресивнішими та
сприйнятливішими до змін на ринку.

Обидві групи також вважають пріоритетними вдосконалення процесів
кібербезпеки в банках та аналітики для запобігання шахрайству.

Насамкінець, можливо, найголовнішим є те, що і фінтехкомпанії, і банки
бачать великий потенціал у майбутніх проектах, орієнтованих на фінансові
послуги для осіб, які не мають банківських рахунків – прибутковій ніші для
нових фінтехпропозицій як від незалежних акторів, так і від класичних
гравців ринку.

Водночас, на жаль, застосунки для інвестування за кордон є нецікавими
для обох сторін. Це означає, що фінтехринок і тенденції попиту в Україні ще
далекі від розвиненого рівня.

Порівняння окремих результатів дослідження
Фінтехкомпанії та банки





Результати опитування є захопливими. До повноцінної взаємодії між
традиційними представниками банківського сектору та гнучкими
фінтехкомпаніями ще, очевидно, далеко, але причина цього поділена порівну
між відповідними секторами.

Спочатку погляньмо на банки. Історично майже жоден з українських банків не
був створений як банківський бізнес. Незграбні державні банки виконували
функції «депозитоїдів», ощадних кас і фінансистів політичних ініціатив. Деякі
банки були приватними операційними механізмами фінансово-індустріальних
груп та класичними «машинами» з відмивання грошей. Жоден з цих банків
ніколи не ставив корпоративного та приватного клієнта в центр своєї бізнес-
стратегії.

Коли іноземні банківські групи утвердилися на ринку, загальний підхід дещо
змінився і конкуренція за «гроші людей» посилилася. У поєднанні з
масштабним усуненням неефективних та «кишенькових» банків фокусування
на клієнт-орієнтованість стає очевиднішим. Однак традиційні операційні
моделі, як відомо, важко трансформувати. Як наслідок старе все ще
насторожено ставиться до нового.

З іншого боку, українські фінтехкомпанії – дуже цікаві створіння. Зважаючи
на чисельність країни та населення, можна було б очікувати набагато більшої
кількості проектів, що діють на ринку, та значної уваги до клієнтської
аудиторії. Проте існує менш ніж 100 проектів, включно з розробниками
інфраструктури, і більшість з них зосереджена на корпоративному ринку.

Такий стан речей спричинений низкою факторів: загальна недовіра до
фінансових послуг у поєднанні з браком фінансової грамотності, нестача

Підсумкове слово

50

капіталу для розвитку, небажання традиційних банків і приватних корпорацій
використовувати ці нові технології та підходи, а також майже цілковита
відсутність ринків капіталу в країні. Разом це зветься «слабкий внутрішній
ринок».

Нас часто запитують, чому з урахуванням понад 200 000 фахівців, які
працюють у високотехнологічному секторі (величезний фонд талантів), є так
мало належно розроблених компаній «скейлапів» – стартапів, що
функціонують декілька років за перевіреними бізнес-моделями й дають
прибуток – в які можна було б інвестувати кошти.

Відповідь на це запитання – слабкий внутрішній ринок. Зі слабким рівнем
попиту та наявного доходу всередині країни, як відомо, важко перевірити
бізнес-моделі та почати заробляти. Такі стартапи змушені випробовувати свої
сили на зовнішніх ринках. Проте проникнення на ці ринки без перевіреного
вдома бізнес-кейсу й украй обмеженого фінансування маркетингових
процесів є однаково складним. Значні маркетингові витрати означають
потребу в сторонньому інвестиційному капіталі, але інвестори не прагнуть
вкладати кошти в недоведені бізнес-моделі. З цього замкнутого кола вдається
вийти лише невеликій кількості підприємців, що рухаються завдяки
поєднанню власного фінансування, прогресивного клієнтоорієнтованого
мислення та простого везіння.

З огляду на ці несприятливі ринкові умови ми вважаємо, що кількість
фінтехгравців на ринку (хоча й невелика в абсолютному значенні) та
швидкість їхнього масштабування треба розглядати як певну перемогу й
чіткий шлях у правильному напрямі.



Реформування нормативно-правової бази є критично необхідним за багатьма
напрямами:

Гармонізація. Впровадження Другої платіжної директиви ЄС абсолютно
необхідне для забезпечення правових та технологічних рамок для низки
фінтехпослуг, яких немає в Україні. Зокрема, концепція відкритого банкінгу
можлива лише за допомогою юридичного змушення банків відкривати свої
API та, відповідно, клієнтські дані стороннім постачальникам послуг. PSD2
також сприятиме запровадженню віддаленої ідентифікації клієнта – напряму,
на якому концентрувалась більшість респондентів.

Це також може допомогти подолати виклики, пов'язані з особами, яких не
обслуговують банки та населення селищ/малих міст України, – через
надання фінансових послуг цим категоріям мобільніше та за меншу вартість
й залучення їх до ринку.

Підхід «пісочниці». Концепція «регуляторної пісочниці», на яку натякають
українські органи влади, є чудовим способом стимулювати швидкий
розвиток фінтехпроектів, зменшуючи ризик порушення законодавства та
забезпечуючи перевірку бізнес-моделей. Водночас спочатку треба вжити
належних заходів щодо впровадження, перш ніж фінтехринок сформує
достатню довіру до ініціативи. Відповіді на запитання про інноваційний центр
НБУ демонструють, наскільки низькою наразі є довіра до будь-якої ініціативи
з боку регуляторів.

Доступ до капіталу. Розвиток фінтехсектору гостро потребує зовнішніх
джерел фінансування. Однак, окрім обговореного раніше «слабкого
внутрішнього ринку», інвестори також сприймають українські проекти як
дуже ризиковані, навіть для венчурного капіталу.

Підсумкове слово (продовження)

51

Здебільшого це спричинено недосконалим захистом прав інтелектуальної
власності та ризиками судової системи. Якщо це питання не вирішити
терміново, найкращі проекти і далі переїжджатимуть за межі України,
знижуючи конкуренцію та якість місцевих фінтехпропозицій.

Ринок крипто- й альтернативних валют. Деякі учасники опитування
висловили необхідність створення належної законодавчої бази щодо
криптовалют. Хоча це питання все ще є викликом навіть для розвинених
ринків, законодавча база необхідна для того, щоб вивести численні проекти
криптоінфраструктури в легальне поле, а також дати їм змогу взаємодіяти з
традиційними постачальниками фінансових послуг.

Не менш важливою є і безперервна робота всіх зацікавлених сторін для
пошуку спільної мови та обміну знаннями. Банкам потрібно «подивитися в
очі» реальності цифрової епохи й будувати довгострокові стратегії,
орієнтовані на технології, навіть якщо це означає зменшення маржі в
короткотерміновій перспективі. Фінтехкомпанії повинні припинити
переоцінювати себе та почати обмінюватися досвідом зі «старожилами»
ринку. У такому разі обидва табори матимуть користь від взаємного
підтримання. Наразі зростання ринку менше залежить від конкуренції й
більше – від підвищення рівня обізнаності з проблемами та технологіями, які
можуть ці проблеми розв’язати.

З поліпшеним доступом до капіталу, стабілізацією економіки, актуалізацією
законодавчої бази та щораз більшою кількістю традиційних гравців
фінансових послуг, які застосовують нові технології, ми, ймовірніше,
відчуємо швидке зростання сектору, що вже перевершує будь-яку іншу
високотехнологічну галузь на ринку України.

Галузь набирає обертів і головні гравці ринку, здається, це розуміють. Отже,
як кажуть: саме час натиснути педаль газу.



Про USAID

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора

цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. USAID підтримує партнерські

стосунки з Україною з 1992 року. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в

Україні належать зміцнення демократії та механізмів належного врядування, сприяння

економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров'я

та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову

інформацію про діяльність USAID, пропонуємо завітати на веб-сайт:

http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінку у Facebook:

https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Про USAID FST

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (жовтень 2016 року – грудень 2020

року) підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає допомогу за такими

напрямами: побудова довіри до банківського сектору; реформування законодавчої та

нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі;

розширення застосування електронних фінансів; сприяння залученню населення до

фінансових ринків і захисту прав споживачів фінансових послуг. За додатковою

інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність,

пропонуємо завітати на веб-сторінку Проекту: http://www.fst-ua.info/en/ та сторінку у

Facebook:

https://www.facebook.com/FSTProject.

Цей звіт підготовлено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США

з міжнародного розвитку (USAID). За зміст цього звіту відповідає тільки Проект USAID

«Трансформація фінансового сектору», який виконує компанія DAI Global LLC. Висловлені

в цьому звіті думки не обов’язково збігаються з поглядами USAID чи Уряду США.

© Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», листопад 2019 р.
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Про EY

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші

знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках

різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням

наш колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок

у поліпшення ділового середовища в інтересах наших співробітників, клієнтів і суспільства в

цілому.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох

компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою

юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до

законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і

не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

EY – лідер сектору фінансових послуг

Більше 30 000 наших фахівців сфокусовані на наданні фінансових послуг, працюючи у

сфері банківського ринку, ринку цінних паперів, страхування, а також у секторі управління

капіталом та активами.
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Усі права захищені.

Інформація, що міститься в цій публікації, призначена лише для загального ознайомлення і

не може розглядатися як професійні рекомендації у сфері бухгалтерської звітності,

оподаткування, інвестування чи інших галузях. Із будь-яких конкретних питань слід

звертатися до фахівця відповідного напрямку.

Думки третіх сторін, викладені у цій публікації не обов'язково є поглядами глобальної

організації EY або її фірм-членів. Більше того, їх слід розглядати в контексті того часу, коли

вони були викладені.
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