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ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ: ВІД 

ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ ДО ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Цифрові технології докорінно трансформують глобальну фінансову сферу, 

змінюючи способи та форми  надання платіжних, заощаджувальних, кредитних та 

інвестиційних  послуг, й водночас тих акторів, які надають та пропонують ринку 

дані сервіси. Компанії, що продукують фінансові технології та найпотужніші 

технологічні структури в даний час конкурують з банками та іншими учасниками 

глобального фінансового ринку по широкому спектру векторів діяльності. В той же 

час діджитал валюти, на думку багатьох експертів, мають всі шанси перетворити 

ядро фінансів – гроші. Актуалізується питання в якому ступені саме діджитал 

технології призвели до зростання фінансової інтеграції, яку ототожнюють із 

всезагальним доступом  та користуванням до широкого спектру фінансових послуг 

за адекватною платою за їх надання.  Безумовно, лише за останні півтора роки 

цифрові фінансові ресурси надали допомогу як домашнім господарствам, так і 

бізнес-структурам у подоланні проблем, спричинених пандемією COVID-19.  Коли  

стрімке поширення світом COVID-19 вимагало соціального дистанціювання та 

заходів щодо самоізоляції, для багатьох споживачів саме діджитал платежі стали 

свого роду рятівним засобом.  Малі підприємницькі структури мали можливість і 

надалі приймати платежі, а люди могли дешево й швидко надсилати кошти своїм 

рідним. Хоча доступ до цифрових платежів і фінансових послуг наразі ще не є 

всезагальним в контексті глобальної системи, технологічні рішення сприяють 

усуненню прогалин. На Філіппінах лише за період з середини березня по кінець 
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квітня 2020 року у віддаленому форматі було відкрито 4 млн. діджитал рахунків. 

Органи державної влади у світовому масштабі імплементують нову цифрову 

інфраструктуру з метою залучення до сфери охоплення своєї діяльності домашні 

господарства та тих, хто зайнятий у неформальному секторі економіки. Базис 

інноваційних перетворень у сфері цифрових технологій формують декілька 

рушійних сил технологічного прогресу. Першою з них є мобільні телефони та 

глобальна мережа Інтернет, які інтегрують людей та бізнес-структури із 

інформацією та постачальниками фінансових сервісів. Другим рушієм є зберігання 

та обробка цифрових даних, окрім цього відіграють певну роль й суттєві зміни  в 

таких сферах, як обчислення у віддаленому середовищі, машинне навчання, 

технології розподіленого реєстру та біометричні  технологічні рішення. Варто 

зазначити, що ядро всіх цих інновацій становить здатність збирати дані та 

забезпечувати зв’язок із користувачами за досить низьких витрат. Аналіз двох 

основних економічних рис діджитал технологій допомагає з’ясувати чому саме 

зазначені фактор є настільки потужними і які ризики вони генерують. По-перше, 

діджитал платформи володіють високим потенціалом до масштабування, їх можна 

розглядати як «місце зустрічі», що допомагає різним категоріям користувачів 

знайти один одного. Наприклад, такий  сервіс цифрового гаманця, як PayPal, 

поєднує продавців та клієнтів, які прагнуть здійснювати безпечні фінансові 

трансакції. Чим ширше аудиторія клієнтів звертається до конкретного варіанту 

платежів, тим більш привабливим він стає для продавців і навпаки, що і є 

прикладом економії на масштабах, яка дозволяє постачальникам діджитал 

фінансових сервісів експансіювати обсяги  їх діяльності.  По-друге саме цифрові 

технології можуть якісно змінювати процедуру ідентифікації та оцінки ризику саме 

за рахунок використання тих даних, які є природним побічним продуктом 

провадження відповідної діяльності. Це набуває особливої актуальності в контексті 

таких послуг, як кредитування, а також страхування та інвестування. Кредитні 

рейтинги, побудовані на супермасивах даних та технологіях машинного навчання, 
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як свідчить практика, досить часто можуть бути більш об’єктивними та 

ґрунтовними у порівнянні із традиційними оцінками, особливо у випадках 

позичальників із недостатньою кредитною історією. Саме ці фактори економія на 

масштабі за рахунок охоплення у поєднанні із зростаючими можливостями щодо 

передбачення ризиків, можуть вести до стрімкого просування у бік фінансової 

інтеграції. Окрім позитивних аспектів, варто зазначити й певні ризики, які можуть 

бути викликані інтеграцією у сфері глобальних фінансів, зокрема прослідковується 

тенденція до формування монопольних структур. В деяких країнах постачальники 

фінансових сервісів та кредитори із числа потужних технологічних компаній 

набули статусу системно значимих компаній, тобто таких, що є занадто великими 

аби дозволити їм збанкрутити. Тенденція до придбання компаній-конкурентів 

натомість може загальмувати генерування та поширення фінансових цифрових 

інновацій. Окрім цього, суттєвим є ризик використання конфіденційної інформації 

та порушення недоторканості приватного життя. Для мінімізації цих ризиків 

необхідним є формування та практичне впровадження  обґрунтованих заходів 

політики.  Такі заходи, що сприятимуть цифровим інноваціям задля забезпечення 

фінансової інтеграції, одночасно нівелюватимуть досить реальні ризики для 

фінансової стабільності та прав користувачів, мають бути здійснені у наступних 

напрямках: створення соціально інтегрованих діджитал структур (принципове 

значення мають системи швидких роздрібних платежів, заснованих на відкритій 

державній інфраструктурі, що забезпечуватиме паритетні умови їх користування); 

впровадження загальних стандартів для сприяння конкуренції ( в багатьох країнах 

задля протидії монополії у цифровій сфері імплементуються стандарти, що 

дозволяють користувачам мігрувати між різними платформами, завдяки чому різні 

оператори стають функціонально сумісними, а це сприяє та підтримує свободи 

рішень та вибору споживачів та конкуренцію); модернізація заходів політики у 

сфері конкуренції ( у діджитал просторі традиційні заходи захисту конкуренції та 

антимонопольні механізми можуть виявитись неадекватними); посилення захисту 
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персональних даних та конфіденційності, оскільки законодавство щодо даних, які 

формують внаслідок надання у цифрових сервісів, зокрема фінансових, досить 

часто є недостатньо чітким та дієвим, внаслідок чого технологічні компанії 

фактично набувають контроль над великими масивами даних конфіденційного 

характеру;  досягати спільної роботи директивних органів у всіх сферах ( діджитал 

технології у фінансовій сфері стосуються не лише центральних банків та органів 

регулювання, але й водночас діяльності органів, що регламентують конкуренцію та 

захист даних. За рахунок координації та погодження власних заходів політики як в 

середині країни, так і між різними країнами офіційні органи зможуть спрямувати у 

потрібному напрямку зиски, що пропонують фінансові технології, і забезпечувати 

їх поширення на всіх суб’єктів глобальної фінансової системи. 

Таким чином, за належної організації надання суспільних благ та за умови 

співпраці між директивними органами цифрові технології можуть слугувати 

інструментом залучення все більшого числа людей , особливо бідних, до сфери 

охоплення фінансової системи. Широке розповсюдження фінансових технологій 

може сприяти не лише досягненню у глобальному суспільстві більшої 

ефективності, але й наданню йому більшої справедливості та кращої його 

підготовці до діджитал майбутнього. Цифровим фінансовим технологіям необхідно 

надати таких форм та сформувати такі інструменти їх розповсюдження та 

користування, які б були вигідними та безпечними для всіх. 
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