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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  Швидкий розвиток айті технологій 

привів до появи нового терміну FinTech або фінансові технології.  Ринок 

FinTech індустрії дуже привабливий для інвесторів і споживачів ринку 

фінансових послуг. Надання фінансових послуг за допомогою мобільних 

технологій може принести користь мільярдам людей. Згідно з дослідженнями 

IMF і World Bank, в світі на сьогодні все ще залишається близько двох 

мільярдів людей без доступу до традиційних фінансових послуг, тому саме 

FinTech технології можуть підвищити рівень фінансової інклюзії, який 

протягом десяти років збільшить ВВП країн, що розвиваються на 3,7 

трильйонів доларів США [35]. На сьогоднішній день ринок фінансових 

технологій вважається одним з найбільш активно зростаючих. У 2018-му році 

міжнародні інвестиції в FinTech індустрію збільшилися в два рази в порівнянні 

з 2017. 

Передумовами появи фінансово-технологічних трендів можна вважати: 

 наслідки кризи 2008 року, коли модель взаємозв'язку, між клієнтами і 

традиційним банкінгом, показала свої слабкості; 

 аудиторія людей, що активно використовує смартфони і мобільний 

інтернет, які цінують швидкість, прозорість і мобільність. 

У порівнянні зі світовою тенденцією, зростання ринку українського 

FinTech все ще показує слабкі темпи зростання.  В Україні велика частина 

фінансово-технологічних стартапів з'являється в секторі платежів і грошових 

переказів, секторі інфраструктури та кредитування.  Україна знаходиться на 

початку шляху розвитку FinTech індустрії. Останнім часом регулятори 

українського фінансового ринку неодноразово заявляли [58] про своє лояльне 

ставлення до FinTech. Багато стартапів розраховують на взаємодію з 

регуляторами. 

Мета магістерської роботи - визначити особливості, ризики і перспективи 

розвитку FinTech індустрії, обумовлені глобальним розвитком 
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цифрової економіки в світі та в Україні. 

Для досягнення поставленої мети магістерської роботи необхідно 

вирішити завдання: 

 розглянути історію розвитку FinTech, дати поняття і класифікацію; 

 перерахувати основні напрямки діяльності FinTech компаній; 

 проаналізувати стан індустрії FinTech в Україні; 

 на прикладі індустрії FinTech кредитування, розглянути її драйвери; 

 вивчити особливості регулювання індустрії FinTech кредитування в світі; 

 ознайомитися з рекомендаціями IMF і World Bank щодо становлення та 

розвитку FinTech індустрії; 

 на прикладах розвинених країн провести аналіз стимулювання розвитку 

індустрії FinTech; 

 розглянути перспективи розвитку FinTech технологій; 

Об'єктом дослідження є ринок FinTech у світі та в Україні. 

Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, що виникають 

у процесі функціонування ринку FinTech. 

Теоретичною і методологічною базою послужили роботи західних 

вчених, таких як: Б. Бернанке, Е.Дж.  Долана, К.Д. Кемпбелла, Р.Дж. 

Кемпбелла, П.Роуза, Дж.Ф.  Синки, Дж. Фіннерті, М. Фрідмена.  Окремі 

аспекти в теорії та практиці фінансових інновацій, в дослідженнях причин і 

наслідків фінансових криз, у формуванні інноваційних стратегій фінансових 

установ, безготівкових систем розрахунку платежів, нових рішень в ризик 

менеджменті, досліджені в роботах вітчизняних вчених, таких як: С. Леонова, 

М. Азаренкова, А.  І.  Барановського, І.М.  Бурденко, Т.А.  Васильєвої, 

С.Б.Єгоричевої, С.М.  Козьменко, М. І.  Крупки, Л.В.  Кузнєцової, , В. І. 

Міщенко, А.М.  Мороза, Т.С.  Смовженко. 

Інформаційна база дослідження магістерської роботи складається з 

досліджень вітчизняних і зарубіжних експертів в питаннях фінансових 

технологій.  З звітів міжнародних аналітичних компаній, практикуючих 
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фінансистів, програмістів, матеріалах з FinTech конференцій, періодичної 

преси.  А також з нормативно-законодавчих актів України. 

 Основні положення роботи можуть використовуватися для діяльності 

компаній в сегменті кредитування, з використанням інноваційних фінансових 

інструментів. 

 Магістерська робота складається з листа змісту, вступу, трьох основних 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Обсяг роботи 90 сторінок, містить 2 таблиці, 21 рисунок, список 

використаних джерел в кількості 91 джерел. 
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