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Аналіз можливостей для залучення FinTech‐компаній до системи міжнародних грошових
переказів в Україні
Незважаючи на зростаючу роль міжнародних переказів у період глобалізації та швидкого розвитку венчурної
індустрії, питання їх запровадження залишається спірним для багатьох країн. У статті визначено складні умови, до
яких необхідно адаптуватися фінансовим установам. Автори досліджують вартість та структуру інвестиційних
потоків як найбільш очевидні показники FinTech та описують типи платіжних відносин у цій галузі. У статті
розглянуто відносини між підприємствами, фінансовими установами та фізичними особами, сформовані у
цифрових платежах. Для розуміння різниці між регулярними міжнародними грошовими переказами та P2P
міжнародними грошовими переказами в системі TransferWise було досліджено обидва механізми та висвітлено їх
переваги. Для України важливим завданням є вдосконалення існуючої системи міжнародних переказів у галузі
FinTech. Саме тому важливо зосередитися на наданні інформації населенню, підтримці стартапів у галузі та
оволодінні найкращими практиками реалізації. Відомим прикладом системи міжнародних переказів у галузі
FinTech в Україні є TransferWise. Різниця між регулярними міжнародними грошовими переказами та P2P
міжнародними грошовими переказами виявляється у їх перевагах, а саме меншій та більш очікуваній комісії за
переказ, середньоринковому валютному курсі, меншій тривалості операції. Шляхом зміни існуючої структури
витрат та подолання недосконалості ринку, вони надають інноваційні послуги, що задовольняють потребу
користувачів у швидкості, довірі, низьких витратах, зручності, безпеці та прозорості. Результати дослідження
свідчать про високий потенціал галузі FinTech для обробки міжнародних переказів.
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Анализ возможностей для привлечения FinTech‐компаний к системе международных
денежных переводов в Украине
Несмотря на растущую роль международных переводов в период глобализации и быстрого развития венчурной
индустрии, вопрос их внедрения остается спорным для многих стран. В статье определены сложные условия, к
которым необходимо адаптироваться финансовым учреждениям. Авторы исследуют стоимость и структуру
инвестиционных потоков как наиболее очевидные показатели FinTech и описывают типы платежных отношений в
данной отрасли. В статье рассмотрены отношения между предприятиями, финансовыми учреждениями и
физическими лицами, сформированные в цифровых платежах. Для понимания разницы между регулярными
международными денежными переводами и P2P международными денежными переводами в системе TransferWise
были исследованы оба механизма и освещены их преимущества. Для Украины важным заданием является
усовершенствование существующей системы международных переводов в отрасли FinTech. Именно поэтому
важно сосредоточиться на предоставлении информации населению, поддержке стартапов в отрасли и овладении
лучшими практиками реализации. Известным примером системы международных переводов в отрасли FinTech в
Украине является TransferWise. Разница между регулярными международными денежными переводами и P2P
международными денежными переводами проявляется в их преимуществах, а именно меньшей и более ожидаемой
комиссии за перевод, среднерыночном валютном курсе, меньшей длительности операции. Путем изменения
существующей структуры расходов и преодоления несовершенства рынка, они предоставляют инновационные
услуги, удовлетворяющие потребность пользователей в скорости, доверии, низких расходах, удобстве,
безопасности и прозрачности. Результаты исследования свидетельствуют о высоком потенциале отрасли FinTech
для обработки международных переводов.
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