Нофі Іман
Оцінка динаміки розвитку фінтех‐галузі в Індонезії
Фінансові технології, загальновідомі як фінтех, є відносно новим явищем в Індонезії. Автори статті роблять спробу
проаналізувати динаміку розвитку таких технологій в Індонезії. Метою статті є підтримка дослідників та вчених,
зацікавлених у більш широкому вивченні явища фінтех. Дослідження має описовий та розвідувальний характер.
Дані були зібрані з вторинних джерел, а також інтерв’ю з практиками, директивними органами та користувачами
за період з 2016 до 2018 рр., який був поділений на декілька різних етапів. Результати дослідження свідчать про те,
що фінтех – це більше ніж просто явище, його не можна порівняти з іншими стартапами, і він має потенціал до
значних змін у діловому та економічному середовищі.
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Нофи Иман
Оценка динамики развития финтех‐отрасли в Индонезии
Финансовые технологии, общеизвестные как финтех, являются относительно новым явлением в Индонезии.
Авторы статьи делают попытку проанализировать динамику развития таких технологий в Индонезии. Целью
статьи является поддержка исследователей и ученых, заинтересованных в более широком изучение явления
финтех. Исследование имеет описательный и разведывательный характер. Данные были собраны с вторичных
источников, а также интервью с практиками, директивными органами и пользователями за период с 2016 по 2018
гг., который был поделен на несколько разных этапов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
финтех – это больше чем просто явление, его нельзя сравнить с другими стартапами, и он имеет потенциал к
значительным изменениям в деловой и экономической среде.
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