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Попело О. В., Холявко Н. І., Тарасенко А. В. Світові тенденції диджиталізації ринку фінансових послуг
Дослідження присвячене світовим тенденціям диджиталізації ринку фінансових послуг. У статті виокремлено й охарактеризовано основні ком-
поненти пришвидшення темпу зростання інформаційних змін у сфері фінансових послуг на основі диджиталізації. На основі розуміння того, що 
процес диджиталізації є прогресивним, досліджено його еволюцію, у межах якої виділено три етапи його розвитку. Виявлено провідні фактори 
розвитку диджиталізації ринку фінансових послуг, серед яких передусім треба зазначити такі, як підвищення рівня інвестування в розвиток фі-
нансових технологій та інновації, поширення електронної комерції на основі застосування безготівкових розрахунків, перехід до обслуговування, 
спрямованого на потреби клієнтів, та підвищення рівня фінансової інклюзії тощо. Також сформульовано наслідки цифровізації ринку фінансових 
послуг: комп’ютеризація структурних складових ринку фінансових послуг і формування його фінансового цифрового простору; спрямованість 
фінансової діяльності на застосування новітніх цифрових технологій; створення головних елементів інформатизації інфраструктури ринку 
фінансових послуг та інші. На основі з’ясування впливу на ринок фінансових послуг інноваційно-інформаційних технологій, які мають відношення 
до глобальної мережі, сформовані провідні світові тенденції його диджиталізації. Доведено, що диджиталізація є сучасним напрямом форму-
вання та розвитку ринку страхових послуг, який включає в себе технологічні інновації в поєднанні з інформаційно-комунікаційними системами, 
служить підвищенню якості обслуговування як діючих, так і потенційних споживачів фінансових установ. Визначено, що формування реального 
цифрового суспільства та новітнього цифрового простору, що спираються на застосування різних диджитал-технологій, є основними чинника-
ми, які позитивно впливають на розвиток диджиталізації на ринку фінансових послуг.
Ключові слова: диджиталізація, ринок фінансових послуг, тенденції, фінансова сфера, фінансові установи.
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Рopelo O. V., Kholiavko N. I., Tarasenko A. V. Global Trends in the Digitalization of the Financial Services Market
The study is concerned with the global trends in the digitalization of the financial services market. The article distinguishes and describes the main components 
of accelerating the growth rate of information changes in the field of financial services on the basis of digitalization. Upon the understanding that the digitaliza-
tion process is progressive, its evolution is examined, wherein three stages of its development are allocated. Leading factors in the development of digitalization 
of the financial services market are identified, among which, first of all, should be noted such ones as increasing the level of investment in the development of 
financial technologies and innovations, the spread of e-commerce based on the use of cashless payments, the transition to services aimed at customer needs, 
and increasing the level of financial inclusion, etc. The consequences of digitalization of the financial services market are also formulated: computerization of 
structural components of the financial services market and the formation of its financial digital space; directedness of financial activities towards use of the lat-
est digital technologies; creation of the main elements of informatization of the infrastructure of the financial services market and others. On the basis of finding 
out the impact on the financial services market of innovative and information technologies related to the global network, the global leading tendencies in its 
digitalization are formed. It is proved that digitalization is a modern direction of formation and development of the insurance services market, which includes 
technological innovations in combination with information and communication systems, which further serves to improve the quality of service for both existing 
and potential consumers of financial institutions. It is determined that the formation of a real digital society and the latest digital space, based on the use of 
various digital technologies, are the main factors that positively affect the development of digitalization in the financial services market.
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Суттєвий вплив на ринок фінансових послуг 
нині здійснює активізація розвитку іннова-
ційних технологій, під дією яких відбувається 

зміна як самих фінансових продуктів і послуг, так і їх 
застосування, просування тощо. Таким чином, про-
цес диджиталізації та його поширення пов’язаний 
із розробкою та запровадженням інновацій у всіх 
сферах економічної діяльності. Не оминають вони 
і фінансовий ринок, на якому розвиток фінансових 
інновацій приводить до відчутного застосування та 
впливу інноваційно-інформаційних технологій на 
процес прийняття управлінських рішень фінансових 
установ: і в частині налагодження співпраці з інши-
ми учасниками фінансової сфери, і для встановлен-
ня взаємодії з клієнтами. Отже, переважна частина 
фінансових відносин стає цифровою, переходячи до 
цифрової площини, що, своєю чергою, формує потре-
бу в адекватній і вчасній реакції на постійні зміни в 
міжнародному фінансовому просторі та перманент-
ному вдосконаленні інструментарію ринку фінансо-
вих послуг. Таким чином, виявлення та дослідження 
сучасних тенденцій диджиталізації ринку фінансових 
послуг нині є актуальним.

Різнобічні аспекти ринку фінансових послуг до-
сліджувалися багатьма закордонними та вітчизняни-
ми науковцями, зокрема А. Асмадсоном, С. Клессен-
сом, Л. Бондаренком, С. Науменковою, О. Войтенком, 
О. Подкотіловою та іншими.

Вивченням питань і проблем цифровізації за-
ймалися такі закордонні та вітчизняні учені, як  
Р. Баглай, О. Гудзь, В. Гужва, С. Ілляшенко, Ф. Котлер,  
В. Ляшенко, Н. Краус, М. Окландер, О. Раузер, Є. Ро-
мат, М. Руденко, І. Сетьяван, Д. Тапскотт, Л. Федулова 
та інші.

Проте, незважаючи на існування великої заці-
кавленості цією темою з боку широкого кола вчених 
та дослідників, перманентний швидкий розвиток ін-
новаційно-інформаційних технологій та стрімкі змі-
ни фінансового сектора приводять до необхідності 
постійного моніторингу й аналізу сучасних світових 
тенденцій диджиталізації ринку фінансових послуг, 
що й зумовило мету цього дослідження.

Мета статті полягає у виокремленні й аналізі 
світових тенденцій ринку фінансових послуг.

Методологічною основою цієї статті є поло-
ження фундаментальних і прикладних досліджень у 
фінансовій сфері, інформаційно-комп’ютерних техно-
логій і диджиталізації, а також такі загальнонаукові та 

специфічні методи наукового пізнання, як аналіз, син-
тез, узагальнення, систематизація тощо, які були ви-
користані для розуміння сутності диджиталізації; ви-
окремлення провідних елементів збільшення ступеня 
зміни інформації у сфері фінансових послуг на основі 
диджиталізації; виділення, формулювання та надання 
характеристики основним світовим тенденціям ди-
джиталізації. Крім цього, для представлення еволю-
ційних процесів, окреслення факторів і результатів, 
а також формування моделі диджиталізації ринку фі-
нансових послуг був використаний графічний метод.

Сьогодні ринок фінансових послуг функціонує 
та розвивається в тісному зв’язку з процесами 
диджиталізації та вимагає перманентного за-

стосування інновацій з метою залучення фінансовими 
установами нових клієнтів та досягнення максималь-
ного задоволення потреб уже наявних для забезпе-
чення високого ступеня їх лояльності. Клієнти дедалі 
частіше користуються цифровими продуктами та по-
слугами, обираючи ти з них, які вони вбачають най-
більш актуальними та потрібними в сучасних умовах. 
Унаслідок цього спостерігається процес поступової 
трансформації фінансових послуг і продуктів із перма-
нентним заміщенням непотрібних позицій інновацій-
ними розробками, які мають високий попит у спожи-
вачів. Процесам диджиталізації на ринку фінансових 
послуг притаманний стрімкий розвиток, якому спри-
яють, по-перше, самі фінансові установи, які бажають 
поліпшити своє ринкове становище, а, по-друге, висо-
кий попит на інноваційні продукти та послуги.

У межах цього дослідження диджиталізація 
буде розглядатися нами насамперед як процес за-
стосування інноваційно-інформаційних технологій 
з метою поліпшення обслуговування споживачів фі-
нансових установ. 

Сьогодні диджиталізація здійснює суттєвий 
вплив на сферу фінансових послуг через те, що базою 
фінансових продуктів є нематеріальна компонента, 
інформація. При цьому при здійсненні певних фінан-
сових операцій або укладання договорів переважно 
не залучається ніяка фізична складова. Додаткова 
складова пояснюється реалізацією більшої кількості 
процесів без фізичного взаємозв’язку та комунікації, 
на кшталт здійснення онлайн-платежів, онлайн-поку-
пок фінансових продуктів тощо [2; 14].

На основі інноваційно-інформаційних техноло-
гій, які постійно розробляються й активно впрова-
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джуються, диджиталізація дає поштовх як для наро-
щення процесів автоматизації, так і для капітальної 
перебудови ланцюга вартості фінансових послуг із 
застосуванням новітніх бізнес-моделей і виходом но-
вих лідерів на ринок фінансових послуг [12].

До основних складових пришвидшення темпу 
зростання перетворень інформації у сфері фінансових 
послуг на основі диджиталізації слід віднести такі:
 поведінкова трансформація споживачів, що 

проявляється у збільшенні користування по-
слугами фінансових установ через онлайн-ка-
нали, мережу Інтернет, що привело до необ-
хідності постачальникам фінансових послуг 
організовувати оптимальну взаємодію зі сво-
їми клієнтами, переходити на їх дистанційне 
обслуговування, розширювати та запрова-
джувати нові види послуг і продуктів;

 кардинальні зміни в інноваційно-інформацій-
них технологіях, застосування хмарних тех-
нологій, Інтернету речей, технології BigData 
[7] тощо, за допомогою яких компанії з на-
дання фінансових послуг підвищують рівень 
автоматизації своїх бізнес-процесів, запро-
ваджують нові продукти, послуги, процеси та 
бізнес-моделі у сфері фінансових послуг (кра-
удфандингові);

 зміни в регулюванні сфери фінансових послуг –  
у частині його посилення в багатьох країнах 
світу;

 перетворення екосистем через скорочення 
фінансовими установами впродовж остан-
нього часу відсотка здійснення операцій влас-
ними силами за рахунок поширення застосу-
вання аутсорсингу, що сприяло підвищенню їх 
спеціалізації. Такі зміни приводять до нових 
екосистем на кшталт фінтех-стартапів та за-
лучення фірм не зі сфери фінансових послуг.

Дослідження процесу диджиталізації показало 
його перманентну трансформацію впродовж 
останніх десятиліть та дало змогу виокреми-

ти три етапи розвитку (рис. 1). Зазначена трансфор-
мація відбувалася від внутрішньої диджиталізації 
(концентрація фінансових установ на своїх внутріш-
ніх процесах та їх автоматизації з метою підвищення 
своєї ефективності) до диджиталізації, яка спрямова-
на на клієнта (зміна дизайну фінансових продуктів та 
послуг) [10].

Для досягнення мети дослідження необхідно 
виокремити основні чинники, які впливають на роз-
виток диджиталізації ринку фінансових послуг, а та-
кож з’ясувати наслідки їх прояву (рис. 2).

Нині на світовий ринок фінансових послуг здій-
снюють вплив такі інноваційно-інформаційні техно-
логії, що мають відношення до глобальної мережі та 
формують провідні тенденції його диджиталізації. 

По-перше, це поширення мобільних техноло-
гій, які являють собою комплекс мобільних гаджетів 
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Зміна способів взаємодії
між клієнтами та фінансовою 
установою   

Поширення застосування 
технологій, які дозволяють 
здійснювати надання 
банківських послуг 
небанківськими установами  

Поширення застосування 
технологій, які дозволяють 
здійснювати надання 
банківських послуг 
небанківськими установами  

Рис. 1. Етапи розвитку диджиталізації ринку фінансових технологій
Джерело: сформовано на основі [10; 15; 16].
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Перехід до обслуговування, 
спрямованого на потреби 
клієнтів та підвищення рівня 
фінансової інклюзії

 

Підвищення рівня інвестування 
в розвиток фінансових технологій
та інновацій

 

 

Поширення електронної 
комерції на основі застосування 
безготівкових розрахунків 

Пришвидшення обробки даних
і перманентна доступність 
до фінансових продуктів 
та послуг за рахунок стрімкого 
розвитку мобільних пристроїв 
та інформаційно-комунікаційних 
систем і технологій  

Регулюючий вплив з боку 
фінансових органів у різних 
країнах щодо розвитку 
та запровадження інноваційних 
фінансових технологій через 
установлення комунікаційних 
зв’язків між регуляторами 
та компаніями фінтеху, 
застосування пільгових умов 
оподаткування тощо

Розповсюдження соціальних 
мереж за рахунок збільшення 
кількості їх споживачів, 
що сприяє накопиченню 
персональних даних, якими 
можна користуватися для 
визначення схильності клієнтів 
та які є ефективними для 
просування новітніх фінансових 
продуктів та послуг

Комп’ютеризація структурних 
складових ринку фінансових 
послуг і формування його 
фінансового цифрового 
простору  

Вихід до глобальної мережі 
Інтернет з метою використання 
баз даних стосовно учасників 
ринку фінансових послуг

Спрямованість фінансової 
діяльності на застосування 
новітніх цифрових технологій

Створення головних елементів 
інформатизації інфраструктури 
ринку фінансових послуг 

Перехід та запровадження 
стандартів, які встановлюють 
способи обробки даних, 
їх передачу й узгодження 
з міжнародними стандартами

Масштабування запровадження
інтегрованих систем обробки 
інформації 

Наслідки диджиталізації 
ринку фінансових послуг  

Моніторинг можливостей 
і досягнень у використанні 
систем обробки інформації

 

 

Налагодження взаємозв’язку 
та взаємодії з національною 
інформаційною системою 

РИНОК 

ФІНАНСОВИХ

ПОСЛУГ

Основні чинники розвитку 
диджиталізації ринку 

фінансових послуг

Рис. 2. Чинники та наслідки цифровізації ринку фінансових послуг
Джерело: сформовано на основі [1].

і застосунків, користування якими передбачає засто-
сування бездротових технологій і комунікацій. Зазна-
чені технології стрімко розвиваються за рахунок роз-
ширення ринку мобільних пристроїв, розвитку інфра-
структури мобільного зв’язку, поширення мобільного 
Інтернету та поліпшення його якості та швидкості. 

По-друге, застосування так званих безконтакт-
них, бездротових технологій, які працюють дистан-
ційно на невеликій відстані та дозволяють зчитувати 
інформацію з об’єктів на основі радіосигналу та поєд-
нуються з мобільними пристроями на кшталт план-
шетів, смартфонів, розрахункових карток тощо. На 

ринку фінансових послуг за їх допомогою здійсню-
ються безконтактні платежі.

По-третє, запровадження технологій штучно-
го інтелекту, спираючись на які, створюють пристрої 
та програми з інтелектом, здатним реалізовувати 
певні творчі функції. Ці технології допомагають фі-
нансовим установам переходити на персоналізова-
ний підхід щодо обслуговування клієнтів та індиві-
дуалізований сервіс, підвищуючи ефективність їхньої 
діяльності завдяки скороченню витрат.

По-четверте, використання біометричних тех-
нологій, які полягають у вимірі особистих неповтор-
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них ознак і характеристик певного індивіда, тобто 
біометрії. До них належать жести, голос, сітківка ока, 
відбитки пальців тощо. На ринку фінансових послуг 
такі технології застосовуються в системах розпізнан-
ня для визначення певної особи, що підвищує безпе-
ку проведення транзакцій.

По-п’яте, технології великих даних, що дозво-
ляють зауважити упорядковану та неупорядковану 
інформацію, дуже велику за обсягами, здійснити її 
обробку, способи та методи пошуку необхідних даних 
серед масштабної кількості даних та її застосування. 
Джерелами такої інформації є дані банківських ра-
хунків та карт, документи в мережі Інтернет, соціаль-
ні мережі тощо. Спираючись на аналіз великих даних, 
фінансові установи на ринку фінансових послуг зна-
ходять нових клієнтів, формують нові сегменти спо-
живачів та індивідуальні продукти й послуги для них 
заради якомога повного задоволення їхніх потреб. 

По-шосте, створення та застосування віртуаль-
ної та змішаної реальності (середовище, яке створю-
ється за допомогою технічних пристроїв і засобів та 
передається людям на основі їхніх зорових, слухо-
вих, нюхових, тактильних здатностей і можливос-
тей). Віртуальна реальність здійснюється зазвичай у 
режимі реального часу для надання доказовості та 
реалістичності набору відчуттів та сприйняття. Змі-
шана реальність – це долучення до вже існуючого 
фізичного простору його цифрового опису та даних 
у режимі реального часу за допомогою цифрових, 
комп’ютерних засобів. На ринку фінансових послуг 
фінансові установи, фінтах-компанії та стартапи дуже 
часто користуються технологіями як віртуальної, так 
і змішаної реальності для поліпшення якості надання 
онлайн-обслуговування, збереження постійних клі-
єнтів і залучення нових. Результатом застосування 
таких технологій є створення фінансовими компанія-
ми віртуальних відділень з можливістю реалізації на-
бору всіх потрібних функцій, сервісів із навчання та 
підвищення рівня фінансової грамотності тощо.

По-сьоме, надання фінансовими установами 
можливості своїм клієнтам використовувати цифро-
ві платіжні засоби, за допомогою яких достатньо за-
реєструватися онлайн у платіжній системі. Це можна 
здійснювати на основі використання технологій циф-
рових валют, тобто грошових засобів, які не мають 
матеріального виразу, але можуть бути використані 
як справжні грошові знаки. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного сформу-
люємо сучасну модель диджиталізації ринку фінансо-
вих послуг (рис. 3). 

ВИСНОВКИ
Диджиталізація є сучасним напрямом фор-

мування та розвитку ринку страхових послуг, який 
включає в себе технологічні інновації в поєднанні з 
інформаційно-комунікаційними системами, служить 
підвищенню якості обслуговування як діючих, так і 

потенційних споживачів фінансових установ. Осно-
вним чинником, що позитивно впливає на розвиток 
диджиталізації на ринку фінансових послуг, є форму-
вання реального цифрового суспільства та новітнього 
цифрового простору, що спираються на застосування 
різних диджитал-технологій. На ринку фінансових по-
слуг у сучасних умовах можна виділити певні провідні 
світові тенденції диджиталізації. Зазначений процес у 
фінансовій сфері триває впродовж останніх десяти-
літь і набуває стрімкості останнім часом, що дозволяє 
фінансовим установам активно запроваджувати нові 
технології з метою підвищення своєї ефективності. 
Відбувається стрімкий розвиток мобільних систем і 
технологій на основі створення мобільних застосун-
ків, що приводить до зменшення витрат як фінансових 
організацій, так і їхніх клієнтів. Відбувається застосо-
вування хмарних технологій у фінансовій сфері, що до-
зволяє зберегти інформацію та бази даних фінансових 
установ навіть за умов настання форс-мажорних об-
ставин на кшталт вилучення серверу компанії, рейдер-
ських дій тощо. Здійснюється застосування автомати-
зованих систем для реалізації операційної діяльності 
фінансових установ, а також підвищення якості систе-
ми обслуговування їхніх клієнтів.                    

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бондаренко О. С. Тенденції функціонування фінан-
сового ринку в економіці України. Інвестиції: прак
тика та досвід. 2018. № 15. С. 5–9. URL: http://www.
investplan.com.ua/pdf/15_2018/3.pdf

2. Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових 
послуг на основі формування інституту довіри: те-
орія, методологія, практика : монографія. Чернігів : 
ЧНТУ, 2018. 668 с.

3. Дубина М. В., Козлянченко О. М. Концептуальні 
аспекти дослідження сутності діджиталізації та її 
ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і 
перспективи економіки та управління. 2019. № 3.  
С. 21–32. 

 DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19)-21-32.
4. Дубина М., Попело О., Тарасенко О. Інституцій-

ні трансформації фінансової системи України в 
умовах розвитку цифрової економіки. Проблеми і 
перспективи економіки та управління. 2021. № 1.  
С. 91–110. 

 DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-
91-110

5. Рубанов П. М. Структура ринку FinTech інновацій. 
Науковий вісник Полісся. 2019. № 2. С. 184–189. 

 DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-
184-189

6. Семеног А. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку 
Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках 
фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 327–
334. URL: https://www.business-inform.net/export_
pdf/business-inform-2018-10_0-pages-327_334.pdf

7. Шаховська Н. Б., Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. Органі-
зація великих даних у розподіленому середовищі. 
Наукові праці Донецького національного технічно



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

63БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2022
www.business-inform.net

 

BigData  

BigData  

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

Напрями операційної
діяльності  

Напрями внутрішніх
бізнесових процесів  

Ф
ін

ан
су

ва
нн

я  

 

 
 

Ро
зр

ах
ун

ки
 гр

ош
ов

им
и 

за
со

ба
м

и
т

а 
зд

ій
сн

ен
ня

 п
ер

ек
аз

ів
 

 
 

 

 

  
 

На
да

нн
я 

по
сл

уг
з у

пр
ав

лі
нн

я 
ка

пі
т

ал
ом

 

 
 

 

Індивідуальні 
повідомлення,
чат-боти 

Застосування 
авторизації 
та ідентифікації,
шифрування 
даних

 

 

 

Блокчейн 

Штучний
інтелект 

Блокчейн 

Хмарні
технології  

Великі дані  

Біометричні
технології  

Блокчейн 

Технології 
віртуальної 
реальності 

Штучний
інтелект 

Технології 
віртуальної 
реальності 

 

Р2Р-бізнес 
і споживче 
кредитування;
краудфандинг;
скорингові моделі

На
ла

го
дж

ен
ня

ко
м

ун
ік

ац
ій

 з 
кл

іє
нт

ом
 

Сервіси онлайн-
платежів 
і переказів,
Р2Р-транзакції,
мобільні 
та вебгаманці, 
криптовалюва

Фінансове 
планування,
робоедвайзінг

За
бе

зп
еч

ен
ня

 т
а 

до
т

ри
м

ан
ня

бе
зп

ек
и 

т
а 

за
хи

ст
у 

Рис. 3. Модель диджиталізації ринку фінансових послуг
Джерело: сформовано на основі [3–6; 8; 9; 11; 13].
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