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Мулик Т. О., Олійник О. О. Економічний зміст і види FinTech інновацій
Мета статті полягає в поглибленні теоретико-прикладних засад дослідження сутності поняття «FinTech інновації» та їх класифікаційних 
ознак. За результатами дослідження здійснено оцінку наукових підходів до розуміння сутності терміна FinTech. Багатогранність і різноманітне 
змістовне навантаження даного терміна свідчить про різні відмінності й особливості визначення цієї категорії в наукових джерелах. Вчені трак-
тують FinTech як інноваційні технології та бізнес-моделі, як технології, галузь, послуги тощо. У кожному наведеному визначенні простежується 
їх головна особливість, яка полягає в тому, що FinTech дійсно не можуть працювати без цифрових технологій. Вважаємо, що FinTech – це тех-
нології, які використовуються фінансовими службами, щоб допомогти компаніям керувати фінансовими активами за допомогою спеціального 
програмного забезпечення, включно з новими програмами, додатками та бізнес-моделями. Також досліджено походження терміна FinTech, який 
являє собою порівняно нову галузь не тільки в Україні, але й у всьому світі. Визначено, що в економічній літературі цей термін виник на початку 
1990-х рр., коли почала розвиватися мережа Інтернет. Зростання популярності FinTech почалося у 2008 р., коли світова фінансова криза змусила 
фінансові компанії скорочувати витрати. Визначено, що багаторівневість і багатоаспектність впливу FinTech інновацій на трансформацію 
ринку фінансових послуг створює необхідність проведення типологізації FinTech за різними класифікаційними ознаками. Зазначено, що основою 
класифікаційних ознак FinTech послуг має бути їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони виконують (платежі, перекази, валютні 
операції, позики, заощадження, кредитування, страхування, інвестиції тощо).
Ключові слова: FinTech, фінансові технології, екосистема, цифровізація.
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The purpose of the article is to deepen the theoretical and applied principles of researching the essence of the concept of «FinTech innovations» and their clas-
sification features. According to the results of the research, scientific approaches to understanding the essence of the term FinTech are evaluated. The versatil-
ity and varied meaningful load of this term indicates various differences and peculiarities of determining this category in scientific sources. Scholars interpret 
FinTech as innovative technologies and business models as technology, industry sector, services, etc. Each of the presented definitions shows their main feature, 
which is that FinTech really cannot work without using digital technologies. We are certain that FinTech is a technology used by financial services to help com-
panies manage financial assets with use of special software, including new applications, apps, and business models. The origin of the term FinTech, which is a 
relatively new industry not only in Ukraine but also around the world, is also examined. It is determined that in the economic literature this term arose in the 
early 1990s, when development of the Internet started. FinTech’s growing popularity began in 2008, when the global financial crisis forced financial companies 
to cut costs. It is determined that the multi-level and multi-dimensional impact of FinTech innovations on the transformation of the financial services market 
creates the need to conduct the typologization of FinTech on various classification grounds. It is specified that the basis of the classification features of FinTech 
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Динамічний розвиток цифрових технологій 
зумовлює полегшення економічних і фінан-
сових відносин, посилює залежність діяль-

ності економічних суб’єктів на всіх рівнях, сприяє 
виникненню та формуванню нових форм симбіозу 
існуючих систем і технологій, змінюючи традиційні 
концепції грошових переказів, інвестування та кре-
дитування тощо. 

Нині важливим напрямом у розвитку фінансо-
вих послуг є посилення їх диджиталізації й активне 
поширення FinTech інновацій. Все більше користува-
чів фінансових послуг віддають перевагу цифровим 
каналам їх отримання, а нинішні виклики лише зміц-
нюють роль FinTech інновацій як детермінантів роз-
витку національної економіки.

FinTech модернізує традиційні фінансові по-
слуги та змушує впроваджувати інновації з метою 
конкуренції з новими механізмами грошового обігу –  
краудфандингом і краудінвестингом (механізмами 
громадського фінансування й інвестування як засо-
бів отримання інвестицій), інструментами штучного 
інтелекту (для управління ризиками електронних 
платежів, оцінки платоспроможності, забезпечення 
кібербезпеки), онлайн-бухгалтерією, необанками, 
електронною комерцією тощо.

Незважаючи на досить активне обговорення 
питань і проблем здійснення FinTech в Україні та сві-
ті, загального розуміння чи трактування даного по-
няття, його видів у наукових джерелах недостатньо. 
Таким чином, дослідження економічної сутності по-
няття FinTech і його видів є вкрай актуальним.

Ґрунтовні засади дослідження FinTech інновацій 
викладені в працях таких зарубіжних учених: В. Хак-
сар, Г. Дорфлейтнер, М. Вебер, М. Капідані, Т. Лам-
берт, Я. Барберіс, К. Пустчі, М. Шмітт, П. Сициліані, 
Л. Хорнуф, А. Швієнбахер та інших. Дослідження 
FinTech інновацій мають також відображення у пра-
цях вітчизняних вчених, зокрема: Ю. Петрушенка,  
Т. Васильєвої, О. Жилінської, Л. Вдовенко, А. Ма-
заракі, Ю. Алескерової, В. Маргасової, Г. Поченчук,  
О. Польової, І. Д’яконової, Л. Нечипорук, А. Семенога 
та інших. Проте питання розробки понятійного апа-
рату FinTech, його класифікації залишаються поверх-
нево або малодослідженими. Виходячи із цього дана 
тема є актуальною. 

Мета статті полягає в поглибленні теорети-
ко-прикладних засад дослідження сутності поняття 
FinTech інновацій і визначенні їх класифікаційних 
ознак.

Фінансові технології, або фінтех (від англ. 
«financial technology», скорочене «FinTech») являють 
собою порівняно нову галузь не тільки в Україні, але 
й у всьому світі. У економічній літературі вважається, 
що термін «фінансові технології» виник на початку 
1990-х рр., коли почала розвиватися мережа Інтернет. 
Зростання популярності FinTech почалося у 2008 р., 
коли світова фінансова криза та її наслідки змусила 

фінансові компанії скорочувати витрати. У зв’язку з 
цим почали з’являтися стартапи і нові бізнес-моделі, 
здатні задовольнити запити вимогливих клієнтів [1].

Рубанов П. М. у своєму дослідженні зазначає, 
що найчастіше термін FinTech пов’язують із абревіа-
турою назви проєкту, запущеного на початку 1990-х  
років компанією Citicorp (нині Citigroup). Проєкт 
«Financial Services Technology Consortium» був одні-
єю із 41 ініціатив корпорації, спрямованих на ство-
рення іміджу відкритості до співпраці зі сторонніми 
технологічними компаніями [2].

Селкова Н. вказує, що термін «FinTech» було 
запроваджено у 80-х роках ХХ ст. Пітером Найтом у 
однойменній статті «FinTech», у якій визначення ви-
користовувалося для опису бота, що вносив зміни до 
сервісу електронної пошти [3]. 

Багатогранність і різноманітне змістовне наванта-
ження вживання терміна «FinTech» привело до 
різних відмінностей та особливостей щодо ви-

значення цієї категорії в наукових джерелах (табл. 1).
Так, наведені дані свідчать, що вчені трактують 

FinTech як інноваційні технології та бізнес-моделі, 
як технології, галузь, послуги тощо. Проте в кожно-
му наведеному визначенні простежується їх головна 
особливість, яка полягає в тому, що FinTech дійсно не 
можуть працювати без цифрових технологій. Вони, 
будучи основою надання фінансових послуг, заохочу-
ють проникнення інновацій у фінансовий сектор.

Отже, вважаємо, що FinTech – це технології, які 
використовуються фінансовими службами, щоб до-
помогти компаніям керувати фінансовими активами 
за допомогою спеціального програмного забезпечен-
ня, включно з новими програмами, застосунками та 
бізнес-моделями. Більш наочно FinTech як складна 
екосистема наведена на рис. 1.

Необхідно зазначити, що FinTech – це позитив-
не явище національної економіки, яке створює нові 
можливості для розвитку економічної галузі та за-
лучає домогосподарства та підприємництво у фінан-
сові відносини, проте з точки зору традиційних бан-
ківських установ FinTech розглядаються як руйнівні 
технології. 

На сучасному етапі FinTech розглядають як 
екосистему, яка поєднує всіх учасників фінансового 
ринку, зокрема: фінтех-стартапи, регулятори, банки, 
міжнародні платіжні системи, асоціації банкірів та 
фінансистів, інкубатори, акселератори, постачальни-
ки. Отже, FinTech являє собою складну систему, що 
об’єднує сектори нових технологій і фінансових по-
слуг, стартапи та відповідну інфраструктуру [1].

Стрімкий розвиток інновацій у галузі надання 
фінансових послуг, особливо після глобальної фінан-
сової кризи 2008 р., спричинив формування нового 
технологічного сектора – FinTech – як реакції на не-
обхідність банків адаптуватися до нових умов веден-
ня бізнесу, посилення вимог до банківського капіталу 
та нових стандартів управління ризиками [10]. 
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Таблиця 1

Узагальнення підходів до терміна «FinTech» у наукових джерелах

Автор(-и) Визначення FinTech

Шевченко О., Рудич Л. [1]
FinTech являє собою синтез цифрових технологій та інновацій у фінансовій сфері, 
що використовуються для надання, розширення та розповсюдження фінансових 
послуг технологічними компаніями

Коваленко В. [4]
Сутність FinTech доцільно окреслити взаємозв’язком двох основних компонентів: 
інновацій, які засновані на технологіях традиційного банківського сектора; та но-
вих моделей надання фінансових послуг

Д’яконова І., Павленко Л.,  
Криклій О. [5]

FinTech – це інноваційні технології, які використовуються фінансовими інститутами, 
органами державного управління, торговельними організаціями для задоволення 
потреб споживачів фінансових, адміністративних послуг і товарів в умовах розви-
тку економіки споживання

Поченчук Г. [6]

У широкому розумінні FinTech означає сферу фінансової системи економіки, яка 
об’єднує компанії, що використовують новітні розробки для надання якісніших  
фінансових послуг. У вужчому значенні FinTech – це самі компанії, які належать  
до цієї галузі

Семеног А. Цирулик С. [7]

FinTech – це послуги, що надаються технологічними компаніями за допомогою спе-
ціального програмного забезпечення та зосереджені на задоволенні фінансових 
потреб клієнтів, пропонуючи зручні, ефективні, автоматичні та прозорі онлайн-
продукти порівняно з класичними фінансовими послугами

Д’яконова І., Педич А. [8]
FinTech – це багатовекторна, унікальна та всеосяжна форма впливу новітніх техно-
логій на фінансову індустрію, що характеризується кількісним і якісним її розви-
тком за рахунок стартапів і підвищення ефективності надання послуг

Кльоба Л., Добош Н., Сорока О. [9]

FinTech – це сукупність сучасних технологій, які дозволяють фізичним особам і біз-
несу отримувати фінансові послуги та здійснювати фінансові операції дистанційно, 
через засоби електронного зв’язку (мобільні застосунки, інші програмні інтерфей-
си), безпечно й автоматизовано, без безпосередньої участі представника банку чи 
іншої фінансової установи

Джерело: узагальнено на основі [1; 4–9].

Фінансові інститути
Держава та регулюючі органи

Стартапи
Інвестори

Бізнес-інкубатори
Бізнес-акселератори

Інфраструктурні 
гравці

Користувачі
Споживачі

Технологічні компанії
Нові технології

Нові інструменти, 
продукти та послуги












Рис. 1. FinTech як складна екосистема
Джерело: складено за [6].

Сфера FinTech динамічно розвивається протя-
гом останнього десятиліття. Так, за даними 
дослідження KPMG Pulse of Fintech, міжна-

родні інвестиції у FinTech склали $52,3 млрд, що біль-
ше, ніж удвічі перевищує аналогічний показник за 
2020 р. ($22,5 млрд) [11, c. 156], хоча розвиток галузі 
FinTech почався ще у ХІХ столітті. 

Хронологію розвитку FinTechу наведено в табл. 2.
Для оцінки потенційних вигод, загроз і ризиків, 

зумовлених FinTech інноваціями, доцільно проаналізу-
вати їх класифікацію. Так, наприклад, Коваленко В. В. 
виділяє такі напрями FinTech: блокчейн і криптова-
люта; мобільні гаманці; технологія та інфраструкту-
ра; необанк; грошові перекази; платежі [4]. 
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Таблиця 2 

Еволюція розвитку FinTech

Період Епоха Характеристика 
періоду Ключові елементи Історична  

ретроспектива

1866-1967 рр. FinTech 1.0

FinTech – технологія 
для фінансування, 
яка не є новітньою 
розробкою

Комп’ютеризація, 
інфраструктура

1838 р. – перше комерційне ви-
користання телеграфу; 1866 р. – 
перший трансатлантичний кабель 
(прокладений Атлантичною теле-
графною компанією)

1967–2008 рр. FinTech 2.0

Цифровізація та 
глобалізація тради-
ційних фінансових 
послуг

Інтернет,  
цифровізація

Введення платіжних карток,  
поява калькуляторів, банкоматів  
і терміналів. 1967–1987 рр. –  
фінансові послуги переходять  
у цифрову галузь. Поява та розви-
ток Інтернету

2008 – дотепер

FinTech 3.0

Розвиток цифрових 
фінансових послуг, 
поява небанківських 
фінансових послуг 
та їх залучення до 
фінансової сфери Мобільні пристрої, 

смартфони, стартапи

Світова криза у 2007–2008 рр. 
спричинила динамічний розви-
ток FinTech, появу інноваційних 
небанківських установ, які мали 
можливість надавати фінансові 
послуги

FinTech 3.5

Процеси трансфор-
мації на фінансових 
ринках Китаю та кра-
їн Африки

2008 р. – глобальна фінансова 
криза (GFC), виникнення FinTech 
на Заході як реакції на фінансову 
кризу. Поширення FinTech в Азії й 
Африці зумовлене прагненням до 
розвитку економічного сектора

Джерело: складено на основі [12].

Поченчук Г. М. визначає такі напрями FinTech: 
фінанси та інвестування (альтернативне фінансуван-
ня – краудфандинг, Р2Р, Р2В); диджиталізація (фі-
нансування); операційний і ризик-менеджмент (до-
кризовий, посткризовий); платежі та інфраструктура 
(мобільні платежі, сервіси переказу грошей); безпека 
даних (аналітика, безпека); інтерфейс споживача; 
RegTech (регулятивні технології); InsurTech (техноло-
гії у страхуванні); управління персональними фінан-
сами та добробутом (WealthTech) [6].

Семеног А. Ю., Кривич Я. М. і Цирулик С. В. у 
своєму дослідженні [13] досить детальну увагу звер-
тають на питання класифікації фінансових техноло-
гій і наводять їх види, що передбачені Міжнародним 
валютним фондом (МВФ). Цю класифікацію наведе-
но на рис. 2.

Але більш актуальною та деталізованою є кла-
сифікація, запропонована міжнародною консалтин-
говою компанією Ernst & Young, яка виділяє п’ять 
категорій (табл. 3).

Досить детально основні напрямки FinTech 
продуктів і послуг висвітлено Базельським комітетом 
з питань банківського нагляду (рис. 3). 

Погоджуємось із думкою Семеног А. Ю., Кри- 
вич Я. М. і Цирулик С. В., які зазначають, що класифі-
кація FinTech послуг, розроблена Базельським комі-
тетом із питань банківського нагляду при Банку між-

народних розрахунків, є найбільш вдалою, оскільки 
вона розподіляє FinTech послуги на сектори, які без-
посередньо пов’язані із основними банківськими по-
слугами. Також дана класифікація виділяє послуги з 
підтримки ринку, які відображають сприятливі тех-
нології, що підтримують ці інноваційні продукти [13].

Досліджуючи класифікацію FinTech послуг, 
варто зазначити, що в системі «технологія 
– об’єкт – суб’єкт» важко встановити чітку 

відповідність, тобто однакова технологія може бути 
основою для формування різних видів FinTech по-
слуг. Отже, основою класифікаційних ознак FinTech 
послуг, на нашу думку, має бути їх поділ відповідно до 
видів фінансових послуг, які вони виконують (плате-
жі, перекази, валютні операції, позики, заощадження, 
кредитування, страхування, інвестиції тощо). 

ВИСНОВКИ
За результатами даного дослідження здійснено 

оцінку наукових підходів до розуміння сутності тер-
міна «FinTech». Багатогранність і різноманітне зміс-
товне його навантаження привело до різних відмін-
ностей та особливостей щодо визначення цієї катего-
рії в наукових джерелах. Вчені трактують FinTech як 
інноваційні технології та бізнес-моделі, як технології, 
галузь, послуги тощо. Проте в кожному наведеному 
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Blockchain

 

Цифрові валюти  

Розрахунки  

B2B  

Автоматичні транзакції  

 

MI  

Прогнозний аналіз      

Розумні
контракти

 
 

Біометрика  

 APIs
 

Електронні
гаманці

 
  

Краудфандинг  

P2P; Легкий доступ до цифрових гаманців     

Торгівля активами

Кредитні рішення  

Інновація  Плата Заощадження Позика  

 

Технологія Фінансові послуги

Ризик-
менеджмент

Консалтинг

Поради щодо інвестиційної роботи

Рис. 2. Класифікація FinTech послуг МВФ [13]

Таблиця 3

Класифікація FinTech-послуг Ernst & Young

№ з/п Категорія FinTech послуги

1 Онлайн-платежі та перекази

Грошові перекази за кордон

Валютні операції онлайн

Платежі криптовалютою

Платежі за допомогою мобільного телефону

Небанківські грошові перекази

Діяльність онлайн-банків

2 Фінансове планування Інструменти фінансового планування онлайн

3 Інвестиції та заощадження

Інвестиції у режимі онлайн

Кредитування фізичних осіб без участі банків

Фондові операції в онлайн-режимі

Фінансовий беттінг онлайн

Інвестиції в платформи краудфандингового фінансування акціонерного  
капіталу

4 Грошові позики Позики у режимі онлайн

5 Страхування

Автострахування із застосуванням тематики

Медичне страхування

Сайти для порівняння розміру страхових премій

Джерело: узагальнено на основі [10].

визначенні простежується їх головна особливість, 
яка полягає в тому, що FinTech дійсно не можуть 
працювати без цифрових технологій. Вважаємо, що 
FinTech – це технологї, які використовуються фінан-

совими службами, щоб допомогти компаніям керу-
вати фінансовими активами за допомогою спеціаль-
ного програмного забезпечення, включно з новими 
програмами, застосунками та бізнес-моделями.



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

77БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2021
www.business-inform.net

Підсумовуючи проведений аналіз сутності 
FinTech, вчені визначають такі його ключові 
характеристики: 1) порівняно зі звичайни-

ми фінансовими інноваціями, результатом FinTech 
інновацій є не лише інноваційні фінансові продукти 
та технології (процеси), а й нові бізнес-моделі фінан-
сових посередників і ринкові суб’єкти – FinTech ком-
панії; 2) FinTech належить до радикальних інновацій 
(«disruptive technology»), істотно змінює окремі фі-
нансові послуги та ринок фінансових послуг у цілому; 
3) обов’язковим базовим концептом, покладеним в 
основу FinTech інновацій, є інформаційна технологія, 
часто також інноваційна [2].

Багаторівневість і багатоаспектність впливу 
FinTech інновацій на трансформацію ринку фінансо-
вих послуг створює необхідність проведення типоло-
гізації FinTech за різними класифікаційними ознака-
ми. Основою класифікаційних ознак FinTech послуг, 
на нашу думку, має бути їх поділ відповідно до видів 
фінансових послуг, які вони виконують (платежі, пе-
рекази, валютні операції, позики, заощадження, кре-
дитування, страхування, інвестиції тощо).                  
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