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Медведовський Д. Г. Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг
У XXI ст. цифрові фінанси є провідною галуззю у світовій економіці. З розвитком криптовалют та їх можливою імплементацією в майбутню 
світову економіку доцільно вивчити питання, пов’язане з фінансовим копірайтингом у цифрових фінансах, адже саме фінансові копірайтери 
створюють і надають інформацію світовій спільноті. Оскільки криптовалюта є різновидом цифрової валюти, вважаємо своєчасним дослідити 
це питання, адже цифрова економіка, перш за все, пов’язана з пошуковими системами. Семантичні технології є головною сферою пошукових 
систем: за допомогою цих технологій відбувається пошук необхідної інформації. Запити, які надсилаються, обробляються пошуковими систе-
мами. Усі урядові, а також приватні фінансові організації, які пов’язані з криптовалютами, мають свою вебсторінку в Інтернеті. Індексація 
вебсторінок за допомогою пошукових систем відбувається на основі ключових слів. Саме ці ключові слова є частиною семантичного ядра, яке 
відіграє суттєву роль у контенті. Вважаємо необхідним проаналізувати діяльність фінансових копірайтерів, а також надати їм рекомендації 
щодо створення контенту для пошукових систем. Це дасть змогу покращити роботу алгоритмів, а пошукові системи зможуть ретельніше 
індексувати вебсторінки. Своєю чергою, копірайтерам це допоможе розібратися, як необхідно створювати фінансовий контент в еру цифрових 
фінансів. На жаль, це питання до сьогодні залишається недостатньо вивченим. Крім того, у статті розглядається сучасна інноваційна техно-
логія, яку, на нашу думку, можна застосовувати у фінансовій сфері. Це суттєво покращить роботу фінансових інституцій, а також налагодить 
тайм-менеджмент у багатьох корпораціях. 
Ключові слова: копірайтинг, криптовалюта, семантичні технології, цифрові фінанси, технологія фінансового копірайтингу.
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Медведовский Д. Г. Эра цифровых технологий: финансовый копирайтинг
В XXI ст. цифровые финансы являются ведущей отраслью в мировой экономике. С развитием криптовалют и их возможной имплементацией в 
будущую мировую экономику целесообразно изучить вопрос, связанный с финансовым копирайтингом в цифровых финансах, ведь именно финан-
совые копирайтеры создают и предоставляют информацию мировому сообществу. Поскольку криптовалюта является разновидностью циф-
ровой валюты, считаем своевременным исследовать этот вопрос, ведь цифровая экономика, прежде всего, связана с поисковыми системами. 
Семантические технологии являются основной сферой поисковых систем: с помощью этих технологий происходит поиск необходимой инфор-
мации. Присылаемые запросы обрабатываются поисковыми системами. Все правительственные, а также частные финансовые организации, 
связанные с криптовалютами, имеют свою веб-страницу в Интернете. Индексация веб-страниц с помощью поисковых систем происходит на 
основе ключевых слов. Именно эти ключевые слова являются частью семантического ядра, которое играет существенную роль в контенте. 
Считаем необходимым проанализировать деятельность финансовых копирайтеров, а также предоставить им рекомендации относительно 
создания контента для поисковых систем. Это даст возможность улучшить работу алгоритмов, а поисковые системы смогут тщательнее 
индексировать веб-страницы. В свою очередь, копирайтерам это поможет разобраться с тем, как следует создавать финансовый контент 
в эру цифровых финансов. К сожалению, этот вопрос на сегодняшний день остается недостаточно изученным. Кроме того, в статье рассма-
тривается современная инновационная технология, которую, по нашему мнению, можно применять в финансовой сфере. Это существенно 
улучшит работу финансовых учреждений, а также наладит тайм-менеджмент во многих корпорациях.
Ключевые слова: копирайтинг, криптовалюта, семантическое ядро, цифровые финансы, технология финансового копирайтинга.
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Medvedovskyi D. G. The Era of the Digital Technologies: Financial Copywriting
In the 21st century, digital finance is the leading industry in the global economy. With the development of cryptocurrencies and their possible implementation in 
the future world economy, it is advisable to study the issue related to the financial copywriting in digital finance, because it is financial copywriters who create 
and provide information to the world community. Since cryptocurrency is a kind of digital currency, we believe it is timely to research this issue, because the 
digital economy, first of all, is connected with search engines. Semantic technologies are the main sphere of search engines: with the help of these technologies, 
the necessary information can be searched. The requests sent are handled by search engines. All government as well as private financial institutions associated 
with cryptocurrencies have their own web page on the Internet. When web pages are indexed through search engines, it is based on keywords. These keywords 
are part of a semantic core that plays a significant role in content. We consider it necessary to analyze the activities of financial copywriters, as well as provide 
them with recommendations on creating content for search engines. This will make algorithms more effective, and search engines will be able to better index 
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web pages. In turn, it will help copywriters to understand how to create financial content in the digital finance era. Unfortunately, this issue remains under-
explored to date. In addition, the article examines modern innovative technology, which, in our opinion, can be used in the financial sphere. This will significantly 
improve the work of financial institutions, as well as will organize time management in many corporations.
Keywords: copywriting, cryptocurrency, semantic core, digital finance, financial copywriting technology.
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З появою цифрової економіки сфера інформацій-
них технологій і фінансів почали бути взаємо-
пов’язаними між собою. По-перше, це пов’язано 

з тим, що всі інноваційні процеси в цифровій еконо-
міці відбуваються на основі комп’ютерних алгорит-
мів. По-друге, всі процеси, які відбуваються у сфері 
інформаційних технологій і фінансів, переплітаються 
між собою. Саме тому термін «цифрова економіка» 
пов’язаний з класичною економікою. Незважаючи на 
те, що у традиційній економіці є чітке розмежування, 
у цифровій економіці, з одного боку, чіткого розподі-
лу немає, а з іншого боку, такий розподіл поділяють 
на структурні категорії. 

Фінансові цифрові технології сьогодні віді-
грають важливу роль у розвитку кожної компанії. 
Виходячи з того, що значна частка бізнесу просува-
ється сьогодні в мережі «Інтернет», копірайтинг за-
лишається одним із головних інструментів у просу-
ванні вебсторінок і різних вебпродуктів. Протягом 
багатьох років фінанси залишалися для фізичних і 
юридичних осіб сферою економічних відносин, але з 
розвитком цифрових технологій фінанси почали ві-
дігравати суттєве значення і для транснаціональних 
корпорацій (ТНК), які пропонують свої послуги в 
інформаційному середовищі. Серед таких ТНК необ-
хідно виділити компанію Google, яка сьогодні актив-
но інвестує свої ресурси в інтернет-пошук, хмарні 
технології та рекламу (як окрему галузь). 

У сферу наших інтересів потрапила категорія 
компаній, які займаються аналізом пошукових за-
питів. Саме за допомогою пошукових систем відбу-
вається збір ключових запитів, за допомогою якого 
просувається певний продукт. Виходячи з того, що в 
еру цифрових технологій більшість продуктів базу-
ється на вебсторінках, їх просування відбувається в 
цифровому режимі за допомогою семантичного ядра. 

Протягом багатьох років корпорація Google не 
афішувала інформацію щодо того, як саме відбува-
ється просування вебсторінок. Після 2010 р. корпо-
рація Google надала світовій спільноті інформацію 
щодо того, що просування вебсайтів відбувається за 
допомогою ключових запитів, які формуються за до-
помогою семантичного ядра. 

Оскільки сьогодні існує безліч фінансових ком-
паній і корпорацій, то, на нашу думку, важливим є про-
сування у мережі «Інтернет» не тільки основних веб-
сайтів компаній, але і їх послуг і продуктів. На жаль, 

сьогодні фінансистам не запропоновано технології, за 
допомогою якої можливе таке просування фінансо-
вих продуктів і послуг у цифровому форматі. Ми вва-
жаємо, що саме в цьому питанні вагоме значення ма-
ють копірайтери, які займаються аналізом інформації. 
Через те, що фінансові компанії мають лише відділи 
реклами, дуже важливо пояснити фінансовій спільно-
ті, що у цифровому світі вже є фінансові копірайтери. 
Саме вони можуть проводити збір інформації, аналі-
зувати ризики просування фінансової інформації, ви-
ступати також у ролі фінансових контент-менеджерів 
для просування ресурсів фінансових транснаціональ-
них компаній і їх підрозділів, продуктів і послуг у ме-
режі «Інтернет». У сферу наших інтересів потрапило 
саме це питання, адже безліч фінансових транснаціо-
нальних компаній втрачають величезні кошти на ре-
кламу, але не отримують бажаного. Тому ми вважаємо 
доцільним вивчити це питання та запропонувати для 
фінансових транснаціональних корпорацій інновацій-
ний спосіб – просування фінансових послуг за допо-
могою фінансових копірайтерів.

Сьогодні дослідники починають вивчати семан-
тичні технології як окрему галузь. Увага багатьох спе-
ціалістів базується на інноваційних фінансових про-
цесах. Саме фінансисти є опосередкованою ланкою 
надання інформації, а фінансові копірайтери можуть 
виконувати збір і аналіз цієї інформації. Виходячи з 
того, що відбувається еволюція у сфері цифрових 
фінансів, необхідно, щоб світовій спільноті інфор-
мацію надавали своєчасно, а займалися цим фахівці. 
На жаль, сьогодні небагато дослідників займаються 
вивченням фінансового копірайтингу. Проте серед 
дослідників, які опосередковано досліджували це 
питання, можна виділити праці таких: Д. Кеннеді [1],  
Т. Гед, А. Розенкрейц [2], Д. Адамс [3], Дж. Чартранд 
[4], Г. Фельтон [5], Л. Ханкок [6], Н. Хупер [7] та інших. 
Виходячи з того, що головною метою копірайтингу є 
написання текстів для реклами і маркетингу, за до-
помогою таких текстів відбувається приріст продаж,  
а також просування певних послуг. У фінансово-еко-
номічному секторі копірайтинг почав активно задію-
ватися з розвитком цифрових валют. На нашу думку, 
дослідження фінансового копірайтингу в еру цифро-
вих технологій є своєчасним і необхідним. 

Метою статті є визначення напрямків та особ-
ливостей застосування технології фінансового копі-
райтингу.
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У статті пропонується розглядати фінансових 
копірайтерів як спеціалістів, які займаються аналі-
зом і написанням фінансових звітів та інших мате-
ріалів для цифрових ресурсів. Завданнями статті є 
окреслення ключових моментів, за допомогою яких 
фінансові копірайтери можуть надавати свої послуги, 
а також розгляд семантичних технологій.

У сфері цифрових фінансів семантичне ядро має 
суттєве значення, адже саме за допомогою 
нього відбувається збір інформації, а саме – 

фінансових ключових запитів. 
Ера цифрових технологій базується на концеп-

туальній ідеї про те, що саме окремі галузі можуть 
займатися обробкою інформації. Тому варто добре 
розуміти, як відбувається розподіл валют, а саме, є:
 віртуальні валюти;
 цифрові валюти.

Базуючись на концептуальних ідеях, віртуальна 
економіка зазнала суттєвого зростання. Віртуальні та 
цифрові валюти почали активно використовуватися 
суспільством. Мета їх застосування – альтернатив-
ний метод використання грошових ресурсів у циф-
ровій галузі. Основним підходом до використання 
таких валют є стратегія, яка зумовлює всі галузі еко-
номіки стати цифровими, що активно відбувається 
у ХХІ столітті. Яскравим прикладом цього є поява 
криптовалют – інноваційного різновиду цифрових 
валют. Багато дослідників займалися і займаються 
вивченням криптовалют [8–10]. Але мало хто за-
ймався дослідженнями у сфері інноваційних цифро-
вих фінансів. Саме тому варто зазначити, що крипто-
валюти є різновидом цифрових валют, які сьогодні є 
діючим фінансовим інструментом в обігу. 

Висуваючи пропозицію щодо дослідження пев-
них інноваційних інструментів у цифровій економі-
ці, варто зосередитися на семантичних технологіях, 
адже саме за допомогою них відбувається контроль і 
досягнення певних результатів. На нашу думку, необ-
хідно розробити фінансовий механізм, який зможе 
проводити аналіз фінансової інформації в мережі. Це 
поліпшить роботу фінансово-аналітичних установ,  
а також покращить роботу у сфері аудиту. Розгляда-
ючи модель збору й аналізу інформації на базі семан-
тичного ядра, яке вже імплементовано у програмне 
забезпечення та в сектор комп’ютерних алгоритмів, 
обробкою яких займаються роботи Google, ми вважа-
ємо доцільним удосконалити алгоритм збору інфор-
мації. Це можна зробити за допомогою фінансово- 
економічного забезпечення на базі фінансового кон-
тент-менеджменту. 

По-перше, контент-менеджмент можливо роз-
глядати як одну з ланок цифрової економіки, адже 
саме за допомогою контент-менеджменту відбуваєть-
ся збір, наповнення, а також обробка інформації. По-
єднання контент-менеджменту з фінансами дасть по-
штовх для збору не тільки текстової, але і фінансової 

інформації. Проводити таку роботу і бути задіяними у 
такій сфері можуть саме фінансові контент-менедже-
ри. Саме спеціалісти цієї галузі зможуть займатися та-
кож і фінансовим копірайтингом. З нашої точки зору, 
оскільки ця галузь дослідження зовсім новітня для 
суспільства, є сенс розглядати фінансових контент-
менеджерів і фінансових копірайтерів як спеціалістів 
однієї ланки. Незважаючи на це, для професійної ро-
боти спеціалісти повинні мати такі навички:
 знати основи HTML, вміти користуватися 

фінансовими web-документами, бути компе-
тентними спеціалістами у системі управління 
сайтами (CMS); 

 обов’язково вміти користуватися графічними 
редакторами та вміти оброблювати за допо-
могою графічних редакторів фінансово-еко-
номічну інформацію;

 проводити постійний аналіз економічної ін-
формації, вміти аналізувати фінансові дані, а 
також слідкувати за геополітичною кон’юнк-
турою ринку. 

Досліджуючи роль фінансових копірайтерів і фі-
нансових контент-менеджерів у цифровій економіці, 
можна сформулювати визначення того, хто такий фі-
нансовий контент-менеджер і фінансовий копірайтер.

Фінансовий копірайтер – це особа, яка займа-
ються збором, аналізом і обробкою фінансово-еко-
номічної інформації. У сферу інтересів фінансових 
копірайтерів потрапляють різні аналітичні данні. 
Професійні фінансові копірайтери при необхідності 
можуть слідкувати за фінансово-аналітичною інфор-
мацією світових фінансових видань, а також медіави-
дань, наприклад, Bloomberg L. P., The Guardian, BBC, 
CNN та інші.

Фінансовий контент-менеджер – це фахівець, 
який займається створенням, розповсюдженням і 
обробкою фінансово-економічної інформації. Крім 
того, одним із головним завдань фінансових контент- 
менеджерів є робота з системами управління сайтами, 
наприклад такими, як WordPress, Joomla, DLE та інші. 

Незважаючи на те, що традиційно можливо 
прогнозувати економічне зростання, циф-
рова економіка під час цього процесу може 

повести себе по-різному [11]. Саме тому важливо 
користуватися інноваційними цифровими техноло-
гіями, за допомогою яких буде відбуватися еконо-
мічне зростання. На нашу думку, саме за допомогою 
фінансових копірайтерів є змога створювати необхід-
ний інноваційно-цифровий фінансово-економічний 
контент, а за допомогою плідної роботи фінансових 
контент-менеджерів можна керувати «технологією 
фінансового копірайтінгу». Окрім цього, дедалі буде 
відбуватися потужний розвиток FinTech галузі, у якій 
копірайтинг є дуже важливим. Адже саме на базі 
контенту, який створювали копірайтери, відбувся 
прорив «Індустрії 4.0». Саме тому ми вважаємо, що 
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суспільство недооцінює сферу копірайтингу, а тому 
необхідно зробити акцент на тому, що ера цифрового 
фінансового копірайтингу в майбутньому може стати 
однією з найпотужніших секторів FinTech. 

Створення необхідної IT-інфраструктури, якою 
зможуть користуватися фінансові копірайте-
ри та фінансові контент-менеджери, зможе 

суттєво покращити роботу фінансових корпорацій. 
На жаль, сьогодні чимало світових корпорацій не 
приділяють достатню увагу просуванню своїх про-
дуктів за допомогою вже наявної технології «семан-
тичного ядра». Проте саме за допомогою цієї техно-
логії є можливість просувати інші фінансові ресурси, 
які можуть суттєво відрізнятися за змістом і формою 
надання фінансових послуг.

Разом із тим, фінансові копірайтери вже існу-
ють, адже саме вони створюють інноваційні та фінан-
сові цифрові продукти для певних компаній (табл. 1). 

Саме тому важливо пропагувати фінансових копірай-
терів, щоб їх можна було задіяти на державному рівні. 
Це надасть поштовх для економічного зростання та 
приведе до створення унікальної інформації.

Сьогодні існує багато сучасних сфер і галузей, 
у яких відбувається розвиток (табл. 2). Саме у цих 
сферах можуть бути також задіяні фінансові копірай-
тери. 

Суттєво важливі зміни в еру цифрових техноло-
гій відбулися в секторі виробництва цифрових това-
рів і надання послуг, які пов’язані з цифровими техно-
логіями [12]. В нашу епоху фундаментальні цифрові 
технології застосовують компанії, які займаються 
електронною промисловістю. Серед таких компа-
ній необхідно виділити Apple, Google, Microsoft, 
Amazon, Facebook та ряд інших. Досліджуючи най-
потужніші компанії світу, ми дійшли висновку щодо 
того, що саме діяльність цих потужних компаній не 
була б успішною без плідної співпраці копірайтерів 

Таблиця 1

Компанії, з якими співпрацювали фінансові копірайтери

Компанія Як саме були задіяні копірайтори

St. George Bank Створення контенту для надання банківських послуг

BankSA Сфера фінансових послуг

Bank of Melbourne Просування банківських послуг

IMB Bank Написання фінансової інформації для вебсторінок у мережі

Qantas Credit Union (now Qudos Bank) Створення цифрової інформації для фінансових звітів

Cape Credit Union Надання розгорнутої фінансової інформації для опублікування на сайті ком-
панії

BT Створення різного цифрового та фінансового контенту

Tyro Створення рекламної продукції

Credit Card Compare Збір і аналіз фінансової інформації на інших вебсторінках

Uno Home Loans Аналіз, збір і перевірка фінансово-економічної інформації на вебсторінках 
компанії

Prodigy Advisory Надання фінансово-економічної цифрової інформації

Modoras Financial Performance Solutions Щорічна перевірка інформації та її вдосконалення на вебсторінці компанії

Ausure Створення продукції для запобігання плагіату 

News.com.au Finance Section Написання цифрового контенту для просування вебсторінки

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Сфери, у яких можуть бути задіяні фінансові копірайтери

SEO website 
copywriting Blog posts Electronic direct 

marketing (eDMs) Whitepapers Brochures and flyers

Direct marketing Product disclosure 
statements

Customer or client 
letters Infographics Annual reports

Editing and 
proofreading Content marketing Media marketing SMM Insurance

Джерело: авторська розробка.
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і контент-менеджерів. З урахуванням того, що в еру 
цифрових технологій головним відкритим питанням 
залишається співпраця міжнародних економічних 
корпорацій з державами, варто зосередитися саме 
на фінансовому секторі. Саме сьогодні у світі відбу-
вається економічно-промислова революція, і тому 
«технологія фінансового копірайтингу» зможе упо-
рядкувати економічні та цифрові відносини.

ВИСНОВКИ
Сучасний розвиток цифрової економіки є важ-

ливим, адже саме зараз відбувається розвиток інно-
ваційних галузей економіки. Водночас цифрова еко-
номіка дуже сильно залежить від транснаціональних 
корпорацій, саме тому співпраця між країнами та 
світовими корпораціями, серед яких Google, Amazon, 
Facebook та інші, зможе покращити роботу фінансо-
во-економічного сектора в цілому. 

На нашу думку, однією із інноваційних техноло-
гій, яка зможе суттєво покращити світову економіку, 
може стати «технологія фінансового копірайтингу». 
Саме вона базується на технології семантичного ядра, 
під час якої відбувається збір і аналіз ключових запитів 
для просування певних товарів і послуг. Ми вважаємо, 
що саме фінансові копірайтери з фінансовими кон-
тент-менеджерами зможуть стати дуже важливими 
для багатьох транснаціональних компаній, коли стане 
актуальним питання імплементації інноваційних циф-
рових валют у світову економіку. Тому від того, який 
буде стан криптовалют на ринку в майбутньому, буде 
залежати актуальність питання щодо створення інно-
ваційної «технології фінансового копірайтингу». Але 
наразі, незважаючи на різне ставлення урядів різних 
країн і стан світової економіки в цілому, ми вважаємо, 
що саме фінансові копірайтери зможуть суттєво по-
кращити рівень надання фінансових послуг. 

З нашої точки зору, саме від допомоги фінан-
сових копірайтерів і їх алгоритмів роботи в майбут-
ньому буде залежати стан співвідношення пошукових 
систем і галузі FinTech у цілому. Крім того, започат-
кування «технології фінансового копірайтингу» на 
державному рівні зможе покращити комплекс со-
ціально-економічних відносин між країнами. На на-
ціональному рівні фінансові копірайтери зможуть 
бути задіяними також і у сфері державних інтересів, 
що зможе внести вагомий вклад у розвиток економі-
ки країни у цілому. Фінансові копірайтери зможуть 
комплексно розвивати не тільки приватний сектор 
економіки, але і бути активно залученими в розвиток 
державних економічних інтересів країни. Їх праця 
може використовуватися для покращення інвести-
ційного клімату у країні, а також для розвитку пев-
них компаній і ТНК. Підбиваючи підсумки, необхід-
но додати, що фінансові копірайтери є інноваційним 
важелем у зростанні економіки, тому подальші дослі-
дження будуть присвячені саме роботі інноваційних 
фінансових алгоритмів і цифровим технологіям.      
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З’ясовано особливості можливих сценаріїв розвитку інвестування в країнах, що мають проблеми невирішених збройних конфліктів на своїй те-
риторії та яким вдалося подолати перешкоди для залучення інвестицій. Наведено існуючі чинники впливу на стан внутрішнього та зовнішнього 
інвестування. Встановлено умови зниження ризиків інвестування в зоні збройного конфлікту та на підконтрольних уряду територіях. Визначено 
переваги залучення капіталу в реальні активи для розвитку національної економіки на відміну від існуючої тенденції зростання портфельних інвес-
тицій (зазвичай спекулятивного характеру). Перспективою подальших досліджень є розробка сценаріїв розвитку процесів інвестування в країні з 
метою пожвавлення активності бізнесу, поліпшення стану безпеки та рівня стійкості країни і регіонів в постконфліктному відновленні економіки.
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Приймакова Ю. А. Инвестиционно-инновационные процессы в Украине: современное состояние и изменения в постконфликтный период
Специфические условия экономического развития Украины в условиях нерешенного конфликта на востоке страны требуют постоянного ана-
лиза современного состояния инвестиционно-инновационных процессов, возможностей внедрения, преград и перспектив развития в условиях 
постконфликтной реконструкции экономики. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования структурных изменений националь-
ной экономики. При составлении прогнозов и разработке сценариев инвестирования для различных условий конфликтного и постконфликт-
ного периодов предложено применять инструментарий экономико-математического моделирования. На основании полученных результатов 
становится возможным определение существующих дисбалансов, мешающих успешному протеканию инвестиционно-инновационных процес-
сов, а также установление трендов инвестиционно-инновационных процессов при различных сценариях их развития. Выяснены особенности 
возможных сценариев развития инвестирования в странах, имеющих проблемы нерешенных вооруженных конфликтов на своей территории, 
которым удалось преодолеть препятствия для привлечения инвестиций. Приведены существующие факторы влияния на состояние внутрен-
него и внешнего инвестирования. Установлены условия снижения рисков инвестирования в зоне вооруженного конфликта и на подконтрольных 
правительству территориях. Определены преимущества привлечения капитала в реальные активы для развития национальной экономики в 
отличие от существующей тенденции роста портфельных инвестиций (обычно спекулятивного характера). Перспективой дальнейших ис-
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