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Стаття присвячена дослідженню особли-
востей запровадження інноваційних фі-
нансових продуктів в умовах діджиталіза-
ції. Вивчено особливості використання су-
часних інструментів цифрового маркетин-
гу в процесі просування відповідних фі-
нансових продуктів через мережу інтер-
нет з метою забезпечення оптимальних 
результатів. Розкрито основні інновацій-
ні технології у сфері фінансів, які дозво-
ляють компаніям забезпечити високий рі-
вень конкурентоздатності у довгостроко-
вій перспективі. доведено важливу роль 
соціальних медіа та мобільного маркетин-
гу для налагодження довгострокових ко-
мунікацій з цільовою аудиторією. Вивче-
но роль машинного навчання та штучного 
інтелекту в процесі дослідження комплек-
сної інформації та сегментування потен-
ційних клієнтів з метою надання їм спеці-
алізованих фінансових продуктів в рамках 
реалізації цифрової маркетингової страте-
гії.

ключові слова: фінанси, цифровий марке-
тинг, комунікації, блокчейн, машинне на-
вчання, нейронні мережі, штучний інте-
лект. 

Постановка проблеми. Сучасний світ 
характеризується активним впроваджен-
ням інноваційних технологій у практич-
ну діяльність. В умовах сталого розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій 
та постійного зростання питомої ваги ко-
ристувачів мережі інтернет значного роз-
повсюдження набули процеси діджиталі-
зації. для забезпечення конкурентних по-
зицій компанії намагаються на постійній 
основі проваджувати новітні технології, що 
користуються попитом у цільової аудиторії. 
Використовуючи інтернет як середовище 
для комунікацій з потенційними клієнта-
ми, компанії в рамках відповідних марке-
тингових стратегій пропонують відповідні 
продукти. окреслені тенденції набувають 
широкого розповсюдження у фінансово-
банківській сфері та призводять до появи 
відповідних інноваційних продуктів у рам-
ках процесу діджиталізації. орієнтуючись 
на сучасні тренди, більшість банківських 
установ застосовує цифрові канали мар-
кетингу для контактів з різними групами 
потенційних клієнтів, пропонуючи продук-
ти з характеристиками, що відповідають 
очікуванням різних категорій користува-
чів. Слід відмітити наявність значних мож-
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Їливостей для трансформації за якісними 
та кількісними характеристиками фінансо-
вих та банківських продуктів, що пропо-
нуються клієнтам через інтернет у режимі 
24/7. отримання ефективних результатів 
у сфері інноваційних фінансових продук-
тів можливе завдяки використанню опти-
мального набору інструментів цифрового 
маркетингу [1].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. дослідженню питань впроваджен-
ня інновацій у фінансовій сфері присвя-
чено праці таких вчених як С. Волосович, 
н. огден, В. опарін, Т. Паєнтко, н. Сав-
чук, М. Сігал, о. Сущенко, Ф. Трелівен, В. 
Федосов та ін. особливостям використан-
ня інструментів цифрового маркетингу для 
просування інноваційних фінансових про-
дуктів присвячено праці таких науковців 
як е. Бредлов, д. демаре, к. нейдермеєр, 
П. Уільямс, е. Тхар та ін. Поряд з цим, ак-
тивний розвиток інноваційних технологій 
та їх інтеграція у фінансовий сектор в умо-
вах інтенсивного запровадження новітніх 
інструментів цифрового маркетингу вима-
гає постійне дослідження окресленої нау-
кової проблематики.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у проведенні комплексного аналізу 
особливостей впровадження інноваційних 
технологій у фінансовому секторі в умовах 
діджиталізації. досягнення поставлених 
завдань передбачає визначення специфі-
ки використання інструментів цифрово-
го маркетингу для просування фінансових 
продуктів з метою забезпечення ефектив-
них комунікації з цільовою аудиторією та 
підвищення рівня конверсії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ринок фінансових технологій 
розвивається у нерозривному зв’язку з 
процесами діджиталізації та потребує по-
стійного залучення відповідних інновацій-
них технологій для забезпечення високого 
рівня лояльності цільової аудиторії. Сучас-
ні споживачі з кожним роком все більше 
використовують цифрові послуги, надаю-

чи переги таким продуктам, які вважають-
ся актуальними в конкретних просторово-
часових умовах. Тобто відбувається ево-
люція фінансових продуктів з постійною 
заміною неактуальних пропозицій іннова-
ційними рішеннями, що харатеризуються 
високим попитом серед потенційних клієн-
тів. Процеси діджиталізації у фінансовому 
секторі активно розвиваються як завдяки 
бажанню компаній посилити власні позиції 
на ринку, так і внаслідок попиту на відпо-
відні інноваційні продукти [2]. 

В першу чергу необхідно дослідити осно-
вні тенденції, що притаманні сучасному 
фінансовому ринку. Серед основних інно-
ваціних технологій слід відмітити:

1. Фінансові технології (Fintech) застосо-
вуються компаніями для оптимізації управ-
ління відповідними бізнес-процесами за-
вдяки застосуванню спеціалізованого про-
грамного забезпечення, додатків, проце-
сів тощо. 

Зазначений підхід зазнав трансфорації від 
використання кредитних карток та банко-
матів у 1950-х роках до поширення тех-
нологій цифрового банкінгу у ХХі столітті. 
Серед сучасних прикладів необхідно вио-
кремити цифрові банки, електронні гаман-
ці, блокчейн-технікута ін. Fintech транс-
формує ландшафт фінансових послуг за-
вдяки використанню інструментів бюдже-
тування в глобальній мережі, оперативно-
му моніторингу витрат, активному вико-
ристанню автоматизованих чатів в процесі 
обслуговування клієнтів тощо [3].

на сучасному етапі розвитку Fintech до-
цільно розглядати як окрему галузь, що 
складається з профільних компаній, які 
активно впроваджують фінансові техноло-
гії та комплексні рішення, створюючу кон-
куренцію традиційним фінансовим уста-
новам. Сучасні компанії та техностарта-
пи за допомогою фінансових технологій 
істотно розширують перелік продуктів на 
ринку та створюють передумови для залу-
чення великої кількості потенційних клі-
єнтів. Слід відмітити доцільність просу-
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часних інструментів цифрового маркетин-
гу. В першу чергу доцільно зосередитись 
на маркетингу соціальних мереж та мо-
більному маркетингу, оскільки переваж-
на більшість потенційних клієнтів застосо-
вує для спілкування відповідні технології. 
Приділення значної уваги соціальним ме-
режам та месенджерам дозволяє компані-
ям оптимізувати власні маркетингові стра-
тегії та збільшити рівень конверсії. для до-
сягнення поставлених завдань створюєть-
ся відповідний тематичний контент, який 
надається цільовій аудиторії на постійній 
основі у відповідності з розробленим алго-
ритмом. Поряд з цим, у соціальних мере-
жах та месенджерах потрібно забезпечити 
спілкування з підписниками та відвідува-
чами на постійній основі. Сучасний рівень 
розвитку чат-ботів дозволяє створити у 
потенційних клієнтів відчуття живого спіл-
кування та отримання компетентних від-
повідей, хоча фактичне забезпечення ко-
мунікації здійснюється за допомогою спе-
ціалізованого програмного забезпечення, 
що базується на концепції машинного на-
вчання.

Застосування автоматизованих техноло-
гій та алгоритмів машинного навчання ак-
тивно використовується в процесі реалі-
зації маркетингових стратегій та інтегру-
ється безпосередньо у фінансові продук-
ти, тобто компанія отримує подвійну виго-
ду від запровадження інноваційних техно-
логій. одночасно потенційні клієнти отри-
мують спеціалізований контент в проце-
сі комунікацій з компанією, що позитивно 
впливає на підвищенні рівня їх лояльності 
до певного бренду. При використанні пев-
них продуктів клієнти отримують доступ 
до швидких, ефективних та автоматизо-
ваних інструментів здійснення фінансових 
операцій у будь-яких просторово-часових 
умовах, де наявний доступ до мережі ін-
тернет. В окреслених умовах можливо 
констатувати подальшу інтенсифікацію 
зростання Fintech та розширення переліку 
пропонованих цільовій аудиторії послуг, 

що просуваються за допомогою різнома-
нітних каналів цифрового маркетингу [4].

2. цифровий банкінг починає сприйматись 
переважною більшістю клієнтів як стан-
дартна послуга, яка надається через ін-
тернет завдяки використанню комп’ютера, 
смартфона або планшета. Представлений 
підхід передбачає взаємодію з клієнтами 
за допомогою онлайн-середовища, тобто 
відбувається заміщення традиційного про-
дажу фінансових послуг завдяки особис-
тому контакту між працівниками устано-
ви та клієнтами. Слід відмітити, що окре-
мі категорії користувачів надають перева-
ги відвідуванню представництв фінансо-
вих установ, проте процеси діджиталіза-
ції призводять до зростання серед клієнтів 
попиту на віртуальні фінансові продукти. 
Сучасні фінансові установи мають власні 
мобільні додатки для обслуговування клі-
єнтів у режимі 24/7 з можливістю здійснен-
ня широкого переліку операцій та отри-
мання релевантної інформації у будь-який 
момент часу. доступність клієнта до влас-
ного рахунку за допомогою смарфтона або 
планшета сприяє популярності цифрового 
банкігу серед клієнтів різномантіних віко-
вих груп.

Запровадження передових технологій у 
банківський сфері призводить до адапта-
ції ключових гравців до існуючих умов. За-
вдяки переорієнтації на мобільний банкінг 
виникає можливість оптимізувати структу-
ру банківських відділень та переорієнту-
вати використання наявних ресурсів для 
досягнення більш ефективних результатів 
завдяки просуванню продуктів через циф-
рові канали. очікується, що Wells Fargo 
закриє 1000 відділень до кінця 2020 р. 
JPMorgan Chase, починаючи з 2012 р., за-
крив 9% своїх філій, а Bank of America за-
крив за той же час 15% структурних під-
розділів [5].

Просування цифрового банкінгу через ка-
нали інтернет-маркетингу набуло значно-
го поширення, особливої актуальності за-
значений підхід став в умовах пандемії 
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ЇCovid-19, що змусила ввести карантин у 
багатьох країнах світу. обмеження пере-
сування громадян дозволило фінансовим 
та банківським установам за допомогою 
мережі інтернет запропонувати потенцій-
ним клієнтам комплекс рішень у рамках 
цифрового банкінгу. Швидкість проведен-
ня операцій та відсутність будь-яких кон-
таків в процесі були позитивно сприйняті 
переважною більшістю користувачів.

3. Digital disruption представляють собою 
вражаючі новітні технології та продукти, 
що кардинально змінють індустрію у ціло-
му та спонукають компанії на ринку кар-
динально змінювати власну поведінку. 
Так ApplePay та Venmo упродовж коротко-
го періоду часу дозволили перенести біль-
шість транзакцій у цифрове середовище. 
У сучасних умовах значного розповсю-
дження набувать спеціалізовані сервіси, 
що орієнтовані на кредитування фізичних 
осіб та малого бізнесу через автоматизо-
вані платформи. кредитні сервіси позиціо-
нують себе як швидке та зручне джерело 
для отримання кредитних ресурсів, завдя-
ки подачі клієнтом необхідних документів 
через цифрові канали та зарахуванню ко-
штів на його рахунок. компанії залучають 
клієнтів за допомогою спеціалізованого 
контенту, що виражається у вигляді тек-
стових повідомлень, графічних зображень 
та відео роликів. Завдяки застосуванню 
контенту різного формату та змістовного 
наповнення вдається охопити максималь-
но можливу чисельність потенційних клі-
єнтів, демонструючи кожній з груп цільо-
ві повідомлення рекламного характеру. У 
багатьох випадках повідомлення не мають 
чітких ознак реклами, а ідентифікуються 
користувачами як цінна інформація [6, 7].

4. Штучний інтелект та машинне навчання 
(AI And Machine Learning) дає можливість 
вирішити комплексні завдання завдяки 
використанню спеціалізованого програм-
ного забезпечення та оброці комплексної 
інформації. Слід відмітити, що у сучасних 
умовах з’явились можливості щодо нако-
пичення великих масивів даних, у тому 

числі у фінансовій та банківській сферах. 
Завдяки застосуванню таких мов програ-
мування як Python вирішуються проблеми 
оперативної обробки отриманої інформації 
з метою оптимізації прийняття управлін-
ських рішень. Машинне навчання базуєть-
ся на алгоритмах математичної статисти-
ки та теорії ймовірностей, поряд з цим по-
трібно усвідомлювати об’єкт дослідження 
з метою визначення сутності досліджува-
них явищ та формування відповідної сис-
теми метрик, що застосовуються в процесі 
реалізації необхідних математичних мето-
дів та моделей. Використання методів ма-
шинного навчання дає можливість виріши-
ти питання класифікації, регресії та побу-
дови асоціативних правил на основі комп-
лексної інформації, яка у багатьох випад-
ках є неструктурованою за своєю сутніс-
тю [8].

Представлені підходи машинного навчан-
ня набули розповсюдження у роботі бан-
ківських установ завдяки можливості за-
стосування алгоритмів для ідентифіка-
ції шахрайської діяльності, а також відне-
сення клієнтів до різних груп стосовно ри-
зиків неповернення кредитних ресурсів. 
Завдяки використанню автоматизованих 
програмних рішень на основі мінімально 
можливої інформації, яку надає потенцій-
ний клієнт, швидко приймається рішення 
стосовно видачі кредиту.

Технології машинного навчання та штуч-
ного інтелекту також застосовуються у 
системі захисту мобільного банкінгу та об-
лікових даних. для мінімізації ризику ви-
крадення персональних даних або гро-
шових коштів клієнтів будується складна 
система збору та обробки даних кожного 
клієнта на основі таких технологій як не-
йронні мережі. Поряд з цим, для клієнта 
система ідентифікації та входу до персо-
нального рахунку навпаки спрощується, 
наприклад, завдяки використанню відбит-
ка пальця або FaceID [9].

комплексна інформація застосовується 
для сегментування потенційних клієнтів на 
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Ї окремі групи на основі їх поведінки. отри-
мані результати дають можливість розро-
бляти індивідуальні пропозиції для окре-
мих груп клієнтів, що сприяє підвищенню 
рівня конверсії. Важливу роль на даному 
етапі відіграє цифровий маркетинг, осно-
вні канали якого застосовуються у різно-
му співвідношенні для налагодження ко-
мунікацій з цільовою аудиторією. конкрет-
ні інструменти цифрового маркетингу оби-
раються на основі алгоритмів машинно-
го навчання, які постійно обробляють на-
явну інформацію та знаходять оптималь-
не рішення. для споживачів комунікації 
та пропозиції певних продуктів вигляда-
ють як індивідуальний підхід, що враховує 
соціально-економічні та психологічні осо-
бливості кожного клієнта.

5. Блокчейн слід розглядати як техноло-
гію, що застосовується не лише для крип-
товалют, а також має значні можливос-
ті для використання у різноманітних сфе-
рах людської діяльності. Система ведення 
журналу блокчейн дозволяє забезпечи-
ти суворий контроль отримання даних на 
основі комплексної перевірки з багатора-
зовим дублюванням системи моніторингу 
та запису інформації. Завдяки автомати-
зації існує можливість уникнути людсько-
го фактору та пов’язаних ризиків. Пред-
ставлена технологія активно запроваджу-
ється у фінансовому секторі для забезпе-
чення високого рівня транзакцій та пози-
тивно впливає на імідж компаній, оскільки 
користувачі пересвідчились у прозорості 
та високій надійності інтегрованих рішень. 

6. Робоча сила, що володіє інноваційни-
ми знаннями та має здібності до постійно-
го розвитку. В процесі запровадження пе-
редових технологій з’являється попит на 
нові спеціальності. інтеграція новітніх під-
ходів у фінансовий сектор також передба-
чає трансформацію вимог до працівників 
та створення посад з новими посадовими 
обов’язками. Швидкий розвиток техноло-
гій призводить до постійних змін щодо ви-
мог роботодавців до вмінь та навичок пра-

цівників. Згідно з дослідженням LinkedIn, 
основними фінансовими працівниками, які 
наймаються у Великобританії, є:

- аналітик інвестиційного банку;

- інженер-програміст;

- парапланер [10].

динамічні зміни на ринку праці передбача-
ють отримання актуальних знань як пра-
цівниками у сфері фінансів, так і в галузі 
цифрового маркетингу. Посилення конку-
ренції між компаніями призводить до ви-
сунення релевантних вимог робочій силі, 
яка орієнтуючись на гідну заробітну пла-
ту, на постійній основі займається підви-
щенням професійного рівня завдяки отри-
мання відповідних вмінь та навичок. Слід 
відміти, що процес діджиталізації поряд з 
запровадження технологій машинного на-
вчання та штучного інтелекту потребує 
робочої сили з новими якісними характе-
ристиками, оскільки в сучасних умовах 
не можлива тотальна заміна працівників 
електронним обладнанням.

Висновки з проведеного дослідження. 
Процес запровадження іновацій у фінан-
совий сектор відбувається на постійній 
основі, що передбачає безперервне до-
слідження основних трендів та специфі-
ки інтеграції новітніх досягнень у зазна-
чений вид діяльності. Фінансова індустрія 
характеризується високою конкуренцією, 
що передбачає запровадження не лише 
інноваційних продуктів, але й просування 
їх за допомогою актуальних інструментів 
цифрового маркетингу. В окреслених умо-
вах важливо знаходити оптимальне поєд-
нання різноманітних інструментів діджи-
тал маркетингу з метою максимізації рів-
ня конверсії. Поряд з цим, для покращен-
ня характеристик фінансових продуктів та 
в процесі просування відповідних товарів 
і послуг за допомогою інструментів циф-
рового маркетингу застосовуються підхо-
ди машинного навчання та штучного інте-
лекту.


