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Скіцько В. І., Дідух І. В. Фінтех у сфері платежів: світовий досвід, тенденції та перспективи
Фінтех надає можливості отримання фінансових послуг новими способами з мінімізацією потреби присутності клієнта в офісі банку, фінан-
совій установі тощо. Розвиток Інтернету та мобільних пристроїв зумовив стрімкий розвиток фінтеху, зокрема у сфері платежів. У статті 
досліджено тенденції та перспективи розвитку платежів як одного з популярних напрямів фінансових технологій через призму компаній, які за-
ймають лідируючі позиції у цій сфері. Досліджено основні напрямки та етапи розвитку таких фінтех-компаній, ключові аспекти в їх діяльності. 
Зокрема, у роботі здійснено порівняння основних етапів розвитку компаній «Ant Financial» та «Paytm» за показниками ринкової капіталізації, 
кількості користувачів та сфери діяльності. Досліджено, як нові послуги у сфері платежів полегшують життя користувачів. Проаналізовано су-
часні тенденції розвитку сфери платежів та їх розповсюдження серед компаній – лідерів у цій сфері. Зокрема, дослідження показали, що лише дві 
компанії – «Ant Financial» та «Paytm» – охоплюють усі актуальні аспекти (послуги) у сфері платежів, інші компанії – менше. Це пояснюється тим, 
що такі компанії (наприклад, «Compass», «TransferWise» та «Klarna») зосередили свою увагу на вужчій сфері діяльності. Разом із тим, усі компанії 
приділяють значну увагу захисту споживачів від шахрайських дій і різних фальсифікацій. «Фінтех-єдинороги» мають свої електронні гаманці, при-
діляють багато уваги швидкості проведення платежів, спрощують процес оплати покупок в Інтернеті та створюють альтернативні мережі 
роздрібних платіжних послуг і системи грошових переказів. У роботі окреслено перспективи розвитку діяльності фінтех-компаній. Зокрема, 
перспективними та актуальними є нові способи автентифікації клієнтів, використання технології блокчейн тощо.
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Скицко В. И., Дидух И. В. Финтех в сфере платежей: мировой опыт, тенденции и перспективы
Финтех предоставляет возможности получения финансовых услуг новыми способами с минимизацией необходимости присутствия клиента  
в офисе банка, финансовом учреждении и т. п. Развитие Интернета и мобильных устройств обусловили стремительное развитие финтех, в част-
ности в сфере платежей. В статье исследованы тенденции и перспективы развития платежей как одного из популярных направлений финансовых 
технологий через призму компаний, занимающих лидирующие позиции в этой сфере. Исследованы основные направления и этапы развития таких 
финтех-компаний, ключевые аспекты в их деятельности. В частности, в работе проведено сравнение основных этапов развития компаний «Ant 
Financial» и «Paytm» по показателям рыночной капитализации, количества пользователей и сферы деятельности. Исследовано, как новые услуги  
в сфере платежей облегчают жизнь пользователей. Проанализированы современные тенденции развития сферы платежей и их распространение 
среди компаний – лидеров в этой сфере. В частности, исследования показали, что только две компании – «Ant Financial» и «Paytm» – охватывают 
все актуальные аспекты (услуги) в сфере платежей, другие компании – меньше. Это объясняется тем, что такие компании (например, «Compass», 
«TransferWise» и «Klarna») сосредоточили свое внимание на узкой сфере деятельности. Вместе с тем, все компании уделяют значительное внима-
ние защите потребителей от мошеннических действий и различных фальсификаций. «Финтех-единороги» имеют свои электронные кошельки, 
уделяют много внимания скорости проведения платежей, упрощают процесс оплаты покупок в Интернете и создают альтернативные сети роз-
ничных платежных услуг и системы денежных переводов. В работе описаны перспективы развития деятельности финтех-компаний. В частности, 
перспективными и актуальными являются новые способы аутентификации клиентов, использование технологии блокчейн и т. п.
Ключевые слова: финансовые технологии, платежи, финтех-компании, денежные переводы, электронный кошелек.
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Skitsko V. I., Didukh I. V. Fintech in the Sphere of Payments: Global Experience, Trends and Perspectives
Fintech provides opportunities to obtain financial services in new ways, minimizing the need for a client’s presence in the bank’s office, financial institution, etc. 
The development of the Internet and mobile devices has led to the rapid development of fintech, particularly in the sphere of payments. The article explores the 
trends and prospects for the development of payments as one of the popular directions of financial technology through the prism of companies that occupy 
a leading position in this sphere. The main directions and stages of development of such fintech companies, key aspects in their activities are researched. In 
particular, the publication compares the main stages of development of «Ant Financial» and «Paytm» in terms of indicators of market capitalization, number of 
users and scope of activity. It is researched how new payment services make life easier for users. The current trends in the development of the payment sphere 
and their spread among the leading companies in this sphere are analyzed. In particular, studies have shown that only two companies – «Ant Financial and 
«Paytm» – cover all relevant aspects (services) in the payment sphere, while others – less. This is because such companies (e.g. «Compass», «TransferWise» and 
«Klarna») have focused on a narrow sphere of activity. At the same time, all companies pay considerable attention to protecting consumers from fraud and vari-
ous falsifications. «Fintech unicorns» have their electronic wallets, pay a lot of attention to the speed of payments, simplify the process of paying for purchases 
on the Internet and create alternative networks of retail payment services and money transfer systems. The publication describes the development prospects for 
the fintech companies. In particular, new ways of authenticing customers, using blockchain technology, etc. are promising and relevant.
Keywords: financial technology, payments, fintech companies, money transfers, e-wallet.
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Сучасні досягнення науки та техніки, зокрема 
цифрові технології, докорінно змінюють біз-
нес-процеси як окремих компаній, організа-

цій, трансформуючи цілі галузі економіки, так і звич-
не життя кожної людини. Наразі широкого викорис-
тання цифрові технології набувають у сфері фінансів. 
Це зумовило появу нового терміна «фінтех», або 
«фінансові технології». До поняття фінтеху відносять 
програмні продукти та компанії сфери надання бан-
ківських і фінансових послуг, які у своїй діяльності 
застосовують цифрові технології та Інтернет [1]. Се-
ред напрямків фінтеху одним із популярних як серед 
користувачів, так і серед розробників програмних за-
собів, є платежі. Цей напрямом стрімко розвивається, 
щороку пропонуються нові способи здійснення фі-
нансових транзакцій, які є більш захищеними з точки 
зору безпеки, простішими для їх здійснення звичай-
ним користувачем тощо. Фінтех є новою технологіч-
ною галуззю економіки [2], яка формується сьогодні 
та буде визначати взаємодію споживачів із бізнесом, 
фінансовими компаніями, банками в майбутньому.  
У зв’язку з цим існує потреба в системних досліджен-
нях різних аспектів фінтеху у сфері платежів.

Різні аспекти фінансових технологій дослі-
джують у своїх роботах такі зарубіжні автори, як  
Дж. Мунч (J. Munch) [3], Р. Лекоу (R. Leckow) та інші 
[4], та вітчизняні – А. Семеног, С. Цирулик [5],  
А. Шкляр [6]. У цих роботах розглянуто питання циф-

рової трансформації банківського сектора в сегменті 
здійснення платежів; досліджуються тенденції розви-
тку фінансових послуг і нові технології, які отриму-
ють широке використання на сучасному фінансовому 
ринку, а також діяльність різних фінтех-компаній та їх 
вплив як на економіку окремої країни, так і на світову.

Аналіз доступних джерел дозволяє зробити ви-
сновок про те, що фінтех-компанії у сфері платежів, 
окрім своєї основної сфери діяльності, охоплюють і 
суміжні. Потенціал основних фінтех-компаній у сфері 
платежів, які диктують тенденції розвитку та створю-
ють перспективи в даному напрямку, є маловивченим, 
що й обумовлює актуальність обраної теми статті.

Мета статті полягає в дослідженні різних ас-
пектів фінтеху у сфері платежів, зокрема визначення 
основних тенденцій і перспектив розвитку фінтеху у 
сфері платежів. 

Фінтех створює технології, які цілком змінюють 
звичні фінансові послуги, такі як грошові перекази, 
мобільні платежі, збір коштів, кредити та управління 
активами [7].

Розвиток Інтернету та мобільних пристроїв 
диктує нові вимоги до електронних платежів. Сучас-
ні клієнти бажають оплачувати покупки онлайн, здій-
снювати безконтактні платежі з використанням різ-
них пристроїв (смартфонів, смарт-годиників тощо), 
зберігати кошти в цифрових гаманцях і т. п. При цьо-
му вони очікують від пристроїв надійності, швидко-
сті та зручності. 
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Серед фінтех-компаній уже з’явилися свої 
«єдинороги» – компанії вартістю більше 1 млрд дол. 
У сфері платежів найбільш стрімко розвиваються 
такі компанії, як «Ant Financial», «Paytm», «Klarna», 
«Transferwise». Вони є лідерами у своїх країнах за 
кількістю користувачів, ринковою капіталізацію та 
займають лідируючі позиції як фінтах-інноватори в 
напрямку платежів станом на 2019 р. [8].

«Ant Financial» [9] – дочірня компанія китай-
ської групи Alibaba, яка станом на 2019 р. є найдо-
рожчою компанією-єдинорогом у світі із оцінкою в 
150 мільярдів доларів. Розробки цієї компанії фак-
тично задають тенденції розвитку ринку електро-
нних платежів. Її платформа Alipay є найбільшою 
у світі платформою мобільних і онлайн-платежів, 
кількість користувачів якої досягнуло позначки в  
1 млрд, а в найближчі роки компанія планує досягну-
ти 2 млрд користувачів. 

Окрім фінансових платформ, був запущений 
мобільний гаманець Alipay Wallet, який за допомо-
гою звукових хвиль, створюваних телефоном, дозво-
ляє двом пристроям обмінюватися інформацією [10].  
У системі також передбачена оплата комунальних по-
слуг. За допомогою Alipay Wallet можна здійснювати і 
офлайн-платежі в POS-терміналах.

Ще одним інноваційним сервісом «Ant Fiм-
nancial» стала інвестиційна платформа Yu’e 
Bao, яка об’єднує кошти користувачів і за 

допомогою компанії Tianhong Asset Management ін-
вестує їх в короткострокові облігації та фонди грошо-
вого ринку. Перевагою Yu’e Bao стала безстроковість 
депозиту. Успішний запуск платформи та вигідність 
послуг, що надаються, зробили Yu’e Bao конкурентом 
для банків [11].

У 2016 р. був запущений благодійний проєкт 
Ant Love, який з використанням блокчейн-технології 
захищає реєстр пожертвувань. Кожен, хто вніс благо-
дійний внесок, може відстежити, на що були витраче-
ні його кошти. Проєкт повинен посприяти зростанню 
довіри до благодійних організацій.

Також «Ant Financial» запропонувала платіжний 
додаток AlipayHK, який дозволяє касирам зняти гроші 
з гаманця користувача, відсканувавши QR-код, який 
додаток генерує без підключення до Інтернету [12].

Сфери діяльності компанії «Ant Financial» з 
кожним роком лише розширюються: здійснюються 
інвестиції в інші подібні системи (наприклад, Paytm, 
Kakao Pay, HelloPay, MoneyGram, Mynt тощо), а також 
різні сучасні розробки, які можуть значно покращити 
різні аспекти існуючих процесів у системі здійснення 
онлайн-платежів (наприклад, автентифікація корис-
тувачів за допомогою сканування сітківки ока). Це 
означає, що «Ant Financial» прагне впливати на світо-
вий ринок фінансових сервісів.

Ще однією компанією-єдинорогом у сфері пла-
тежів, яка зайняла 5 місце в рейтингу фінтех-інно-

ваторів 2019 р. і другою компанією у сфері платежів 
після «Ant Financial», є «Paytm» [13]. Цей мобільний 
гаманець змінив життя населення Індії, дозволивши 
своїм користувачам здійснювати переказ коштів, 
оплачувати доставку їжі та сплачувати за комуналь-
ні послуги, купувати квитки на поїзд і в кіно, а також 
отримувати невеликі кредити. Компанія в основному 
функціонує як цифровий гаманець, який дозволяє 
майже миттєво здійснити транзакцію у сфері елек-
тронної комерції, з використанням смартфону. 

«Paytm» вирішив сфокусувати зусилля не тіль-
ки на переказах коштів, а й на інших категоріях по-
слуг. Наприклад, у стартапу є свій торговий май-
данчик – Paytm Mall. Торговий центр «Paytm» – це 
спеціалізований додаток, призначений лише для Ін-
тернет-покупок. Проте в ньому операції з грошима, 
наприклад поповнення власного рахунку, здійснен-
ня комунальних чи інших платежів, не пов’язаних 
із купівлею товару в Інтернет-магазині, недоступні. 
Окрім того, стартап активно підключає до своєї ме-
режі провінційних продавців: за власними даними 
компанії, оплатити покупки з її мобільного гаманця 
можна більше, ніж у 2 тис. містах Індії [14].

«Paytm» постійно розширюється, пропонуючи 
користувачам нові можливості, наприклад здійсню-
вати транзакції з використанням телефону без під-
ключення до Інтернету; здійснювати операції з ку-
півлі-продажу та зберігання золота в режимі 24/7/365 
тощо [15].

Компанія також представила платформу для 
прийому QR-платежів з відсутньою комісією. Плат-
форма All-in-One QR дозволяє торговим точкам при-
ймати QR-платежі через мобільний гаманець Paytm 
Wallet, національну платіжну систему Індії Rupay 
Cards та інші платіжні додатки. Інформація про пла-
тежі відображається в додатку Paytm for Business. 
Компанія підкреслює, що всі платежі відразу ж зара-
ховуються на банківський рахунок власника акаунта.

З анонсом платформи для QR-платежів компанія 
представила «цифрового бухгалтера» – сервіс 
Business Khata, який також доступний у додатку 

Paytm for Business. Business Khata допомагає продав-
цям вести щоденний облік, здійснювати управління 
платежами, реєструвати транзакції тощо. За допомо-
гою Business Khata продавець може в автоматичному 
режимі надсилати своїм клієнтам нагадування про 
виставлені рахунки, які містять посилання для здій-
снення платежу.

Основні етапи розвитку компаній «Ant 
Financial» та «Paytm» (як лідерів серед фінтех-компа-
ній у сфері платежів) зазначено в табл. 1.

Далі розглянемо далі компанію «TransferWise», 
яка посідає сьоме місце у списку найдорожчих фін-
тех-стартапів світу у сфері платежів та є найпопуляр-
нішою європейською фінтех-компанією для міжна-
родних переказів [16]. Дана компанія зосереджується 
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Таблиця 1

Характеристика розвитку компаній «Ant Financial» та «Paytm»

Рік

Назва компанії

Ant Financial Paytm

Обсяг капі-
талізації

Кількість  
користу-

вачів
Сфери діяльності Обсяг капі-

талізації
Кількість  

користувачів
Сфери  

діяльності

2014 4,5 млрд 
дол.

Фінансові сервіси та 
платформи; запуск інно-
ваційних платформ

11,8 млн Запуск електронно-
го гаманця Paytm

2015 45 млрд 
дол. 450 млн

Запуск онлайн-банку 
MYbank та системи оцін-
ки кредитоздатності 
Sesame Credit. Інвестиції 
в Paytm

104 млн
Розширення послуг 
електронного  
гаманця Paytm

2016 60 млрд. 
дол

Створення благодійно-
го проєкта Ant Love з 
використанням блок-
чейн-технології; світова 
експансія у сфері фінан-
сових сервісів

Запуск додатка 
Paytm Mall для здій-
снення Інтернет-по-
купок

2017 75 млрд 
дол. 700 млн

Запуск платіжного до-
датка AlipayHK; погли-
блення світової експансії 
(інвестувала в HelloPay, 
Kakao Pay, MoneyGram, 
Mynt, Emtek)

10 млрд дол. 200 млн

Запуск платіжного 
сервісу Paytm Gold 
для купівлі золота 
та банку платежей 
Paytm. Інвестиції  
в QorQL

2018

Запуск Ant Financial 
Technology для своїх 
технологічних продуктів 
та послуг

250 млн.

Компанія придбала 
стартап Cube26. 
Запуск Paytm for 
Business

2019 150 млрд 
дол. 1 млрд

Придбання британсько-
го міжнародного поста-
чальника послуг з пере-
казу грошей «WorldFirst»

16 млрд дол. 350 млн

Розширення діяль-
ності у сфері страху-
вання, кредитуван-
ня, біржових опера-
цій та інвестицій

Джерело: складено на основі [9–15].

у своїй діяльності на тому, щоб зробити банківські 
перекази більш доступними шляхом зменшення 
комісій та підвищення їх прозорості, а також кон-
вертування грошей за реальною середньою ціною 
(банки зазвичай при здійсненні подібних платежів 
дають клієнтам обмінні курси валют вище ринкових). 
«TransferWise» в даний час здійснює перекази в 71 
країну та охоплює 49 валютних курсів. Прозорість 
«TransferWise» заключається в тому, що компанія по-
казує комісію до початку здійснення операції перед 
конвертацією. «TransferWise» використовує середній 
курс, представлений Reuters, без націнок.

Для більшості валют, підтримуваних «Transfer 
Wise», можливий тільки банківський переказ з ра-
хунку на рахунок в банку. Для деяких валют є мож-
ливість здійснення платежу за допомогою кредитної 
чи дебетової картки чи з використанням опції Sofort, 
яка є зручним способом здійснення транзакцій че-

рез Інтернет-банк. Для деяких валют доступні також 
Apple Pay чи Android Pay в додатку TransferWise для 
iOS чи Android. У більшості варіантів гроші прихо-
дять протягом 1–2 днів [17].

Станом на 2019 р. компанія обслуговує 5 міль-
йонів користувачів та оцінена в 3,5 млрд доларів. 
Компанія є інноваційним оператором міжнародних 
грошових переказів, якого часто називають «Робін 
Гудом» переказів коштів.

Шведський сервіс «Klarna» [18] створив про-
рив у розвитку онлайн-платежів. Процес здійснення 
онлайн-покупки має як переваги, так і свої недолі-
ки, серед яких суттєвим є можливе шахрайство на 
будь-якому етапі процесу купівлі. Щоб мінімізувати 
ризики покупців, сервіс «Klarna» дозволяє покупцям 
не оплачувати товари до тих пір, поки вони не будуть 
доставлені. Для оформлення покупки споживачеві 
досить вказати тільки свій e-mail і поштову адресу.
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На сьогоднішній день це найдорожча фінтех-ком-
панія Європи, оцінена в 5,5 млрд дол., сервісом якої ко-
ристуються 60 млн клієнтів у 14 країнах світу. [19].

Головна ідея «Klarna» полягає в тому, щоб 
онлайн-шопінг став можливим для всіх: і для 
тих, хто боїться «світити» дані кредитної картки, 

і для тих, хто не хоче платити вперед. Компанія бере 
на себе ризики обох сторін: продавець в будь-якому 
випадку отримує гроші за відправлений товар, а по-
купець платить тільки після того, як отримає покупку.

Підключений до сервісу продавець відправляє 
інформацію про замовлення в компанію. Якщо пере-
вірка проходить успішно, «Klarna» перераховує гроші 
на його рахунок. Коли споживач на сайті магазина 
натискає на кнопку «купити за допомогою «Klarna», 
він перенаправляється на сторінку, де йому потрібно 
тільки ввести інформацію про себе. У різних країнах 
дані для реєстрації відрізняються. Наприклад, у Шве-
ції покупець вводить номер свого соцстрахування, в 
інших країнах – адресу електронної пошти. Якщо він 
уже робив покупки за допомогою сервісу, – інші фор-
ми заповняться автоматично. 

Акаунт «Klarna» дозволяє здійснювати покуп-
ки в різних магазинах. У цьому випадку рахунок від-
правляється в кінці кожного місяця. Клієнт може від-
мовитися від акаунта в будь-який момент, просто по-
гасивши заборгованість. Шведські користувачі серві-
су, крім іншого, мають можливість завершити платіж 
за допомогою мобільного телефону [18].

Незважаючи на те, що «Klarna» так мало знає 
про своїх клієнтів, вона практично не стикається з 
шахрайством з їх боку. Щоб захистити свій бізнес від 
недобросовісних клієнтів, компанія розробила влас-
ний алгоритм для виявлення шахрайства на основі 
інформації про мільйони зроблених покупок. Дозвіл 
на покупку видається клієнту менше, ніж за секунду. 
Якщо адреса електронної пошти здається підозрілою, 
то алгоритм запросить більше інформації про клієнта.

Згідно з дослідженнями PwC [20] виокремлюють 
низку аспектів (послуг) щодо здійсненням пла-
тежів з використанням сучасних технологій, які 

вже наразі є актуальними та мають гарні перспективи 
розвитку в найближчому майбутньому. Разом із тим 
топові фінтех-компанії по-різному враховують та роз-
вивають ці аспекти (послуги). Це показано в табл. 2, 
де, окрім описаних вище компаній, обрано також інші 
лідируючі компанії у сфері платежів, які зазначають-
ся в щорічному звіті 2019 Fintech100 від інвестиційної 
компанії H2 Ventures [8]. У цій таблиці знак «+» вказує 
на те, що даний аспект (послуга) щодо здійснення пла-
тежів притаманний даній фінтех-компанії.

З табл. 2 видно, що лише дві компанії – «Ant 
Fi nancial» та «Paytm» – охоплюють усі зазначені асз-
пекти (послуги), інші компанії – менше. Проте це по-
яснюється тим, що такі компанії (наприклад, «Comю-
pass», «TransferWise» та «Klarna») зосередили свою 
увагу на вужчій сфері діяльності. Разом із тим, усі 
компанії приділяють значну увагу захисту спожива-

Таблиця 2

Відповідність поточних послуг, які надають топ-7 компаній у сфері платежів, сучасним актуальним технологіям  
у цьому напрямі

Аспекти (послуги) щодо здійснення платежів

Назва компанії

Популярність 
послуги серед 

компаній

An
t F

in
an

ci
al

Pa
yt

m

To
ss

St
rip

e

Co
m

pa
ss

Tr
an

sf
er

W
is

e

Kl
ar

na

Захист споживачів від крадіжки персональних  
даних, шахрайських дій і фальсифікації рахунків + + + + + + + 7

Платіжні рішення P2P і електронний гаманець + + + + + + + 7

Спрощення процесу оплати покупок в Інтернеті + + + + + + 6

Альтернативні мережі роздрібних платіжних  
послуг і системи грошових переказів + + + + + 5

Підвищені вимоги до швидкості проведення

платежів + + + + + 5

Безконтактні технології для електронних гаманців + + + + 4

Впровадження технології блокчейну + + + + 4

Поширення платформ міжнародних грошових 
переказів + + + 3

Кількість послуг, які реалізуються компанією 8 8 7 6 4 4 4

Джерело: побудовано автором з використанням [9–15; 21–23].
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чів від шахрайських дій і фальсифікації рахунків. На-
дійність та безпечність здійснення платежів допома-
гає компаніям збільшити свою репутацію та сформу-
вати лояльних користувачів. «Фінтех-єдинороги» ма-
ють свої електронні гаманці, приділяють багато уваги 
швидкості проведення платежів, спрощують процес 
оплати покупок в Інтернеті та створюють альтерна-
тивні мережі роздрібних платіжних послуг і системи 
грошових переказів. 

Перспективи використання технології блок-
чейну у сфері платежів кожна компанія ба-
чить по-різному. Зокрема, «Ant Financial», 

«Paytm», «Stripe», «Toss» наразі використовують цю 
технологію та сподіваються на її основі побудувати 
нові бізнес-моделі, розширити свої транскордонні 
платіжні послуги та підвищити безпеку даних корис-
тувачів. Водночас у компанії «TransferWise» відмов-
ляються визнавати потенціал технології блокчейну, 
пояснюючи це тим, що ця технологія не робить тран-
закції дешевшими, швидшими та надійнішими [24].

Більшість вищеназваних компаній у перспективі 
прагнуть зробити платежі легшими та доступнішими 
без необхідності щоразу вводити карткові дані. Окрім 
традиційного платіжного сервісу, вони намагаються 
пропонувати додаткові сервіси. Наприклад, корис-
тувач, скориставшись сервісом Alipay (компанії «Ant 
Financial»), може дізнатися про всі найближчі торгові 
точки, їх акції та знижки; може знайти всю необхідну 
інформацію та обрати продавця, з яким хоче співпра-
цювати надалі. Окрім цього, перспективним є розши-
рення на сусідні або нові ринки, співпрацюючи з ін-
шими компаніями даного напряму. Компанії прагнуть 
урізноманітнити свій портфель послуг шляхом інте-
грації платіжних можливостей з іншими компаніями.

Користувачі, своєю чергою, прагнуть отрима-
ти від постачальника платіжних послуг надійність і 
зручність у проведенні транзакцій. До того ж, вони 
віддають перевагу тим сервісам, які пропонують ши-
рокий спектр послуг і спрощений процес оплати. 

ВИСНОВКИ
Такий напрям фінансових технологій, як платежі, 

стрімко розвивається і щороку пропонує нові підходи 
до здійснення фінансових транзакцій. Світ стає циф-
ровим, а згадані у статті компанії є драйвером нових 
технологій. Намагаючись кількома словами визначити 
сучасні тенденції та перспективи на платіжному рин-
ку, можна сказати, що платежі стають: а) швидшими; б) 
дешевшими; в) безпечнішими; г) простішими. 

Платформи та сервіси передових фінтех-ком-
паній докорінно змінюють підхід до оплати як в Ін-
тернеті, так і в офлайн-магазинах. Завдяки сучасним 
послугам смартфон перетворився одночасно і в пла-
тіжний термінал, і в цифровий гаманець, замінив-
ши традиційну банківську картку. Більше того, така 
оплата також є більш безпечною. Платіжні технології 

дедалі більше переплітаються з медициною, благо-
дійністю, страхуванням, системами автоматизації 
торгівлі тощо. 

Питання безпеки платежів є одним із актуаль-
них для фінтех-компаній. Такі компанії докладають 
багато зусиль щодо забезпечення безпеки процесу 
здійснення платежів. З’являються нові способи ав-
тентифікації, які є простішими та надійнішими за 
попередні. Зокрема, технологія блокчейн забезпечує 
дуже високий рівень безпеки транзакцій і захист від 
шахрайства. 

Кількість користувачів сервісів і платформ фін-
тех-компаній невпинно буде зростати разом зі зрос-
танням ринкової капіталізації таких компаній. Масш-
таби діяльності компаній-єдинорогів розширюються, 
тому в майбутньому можна очікувати, що одна ком-
панія, можливо, поглине іншу шляхом інвестування 
або ж повної її купівлі. І хоча поки компанії займають 
чільне місце у своїй країні чи регіоні, у перспективі 
вони стануть невід’ємною частиною світового ринку 
онлайн-платежів.                    
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