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Торкніться, проведіть пальцем вниз, зсуньте в сторону. 
Технології зробили процес витрачання наших невидимих 
грошей таким легким.

Коли ви востаннє знімали гроші з банкомату?
Колись це було основною фінансовою операцією,
але вона поступово стала менш незамінною і, таким 
чином, менш поширеною. Ми готові побитись об заклад,
що якщо ви порівняєте цьогорічні виписки зі свого 
банківського рахунку з аналогічними виписками 
п'ятирічної давності, то побачите, що колись ви вводили 
PIN-код для отриманих готівкових коштів значно частіше.

Це зрозуміло. Навіщо взагалі возитися з готівкою, коли
у вас є електронні гаманці з підтримкою смартфона? Ви не 
тільки економите час стояння у чергах до банкомата,
але й обходите незручності пов'язані з носінням банкнот
та монет. Онлайн-транзакції (які включають мобільні 
платежі) змінили спосіб, яким ми сплачуємо за товари
та послуги у нашому щоденному житті.

Звичайно, онлайн-платежі не є чимось новим. Компанія 
Amazon покладалась на них з 1995 року, коли була просто 
віртуальною книгарнею. PayPal запустив свої послуги
з переказу грошей у 1999 році. Але лише з появою 
мобільного зв'язку 4G у поєднанні з одночасним 
поширенням смартфонів на перший план вийшла 
бізнес-модель онлайн-платежів. Компаніям на цьому 
ринку більше не потрібно покладатися на застарілу 
структуру постачальників кредитних карток, звичайні 
рітейл-банки чи навіть настільні комп'ютери.

НЕОДНОРІДНИЙ ТРЕНД

Хоча загальна тенденція спрямована на те щоб зробити 
безготівкові платежі більш розповсюдженими, темп, 
формат та глибина покриття досить різняться в залежності 
від країни. Розглянемо Швецію, розвинену країну
на шляху до того щоб стати майже безготівковим 
суспільством до 2023 року. Лише близько 10-15% 
покупок, які здійснюються населенням у точках продажу, 
відбуваються у готівковій формі, а багато торгових точок 
більше не приймають готівку взагалі. Те саме можна 
сказати і про оплату в Китаї: ті, хто користується 
банкнотами та монетами, – це переважно туристи.

Однак, серед промислових країн залишаються і винятки, 
сильно орієнтовані на готівку, наприклад, Німеччина
та Японія. Близько 80% покупок населення у торгових 
точках досі здійснюються за допомогою готівки.
У Японії номінал найбільшої монети – 500 єн (приблизно 5 
доларів США), тобто мешканцям залишається мало 
вибору, крім того, щоб носитися зі шматками металу. 
Прив’язаність до традиційних грошей у цих країнах може 
відображати їх недавнє травматичне минуле, а не їхню 
нездатність освоїти нові технології.

АНАЛІЗ ГАЛУЗІ: ПОРАДИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

ЧАСТІ ВИКЛИКИ

Незважаючи на ці відмінності у різних країнах,
всі компанії, що мають справу з онлайн-розрахунками по 
всьому світу стикаються зі спільними викликами. Одним
із таких викликів є зникнення географічних кордонів, які 
приносять можливості, але і більш заплутані особливості 
оподаткування. Іншим – все поширеніше існування 
суспільства в режимі реального часу. Задоволення потреб 
споживачів створює інтенсивніший тиск на апаратну 
інфраструктуру, що також означає набагато більшу 
вартість будь-якого простою.

Крім того є витрати на перехіл. Навіть якщо перехід до 
нового і більш ефективного постачальника послуг може 
призвести до значних заощаджень у довгостроковій 
перспективі, зацікавлені сторони в екосистемі все ще 
можуть не хотіти нести початкові витрати. Особливо
це стосується компаній, які мають державних акціонерів, 
що часто призводить до того, що система стимулювання 
має схильність до короткострокової перспективи – завжди 
зосереджена на наступному квартальному звіті про 
прибутки.

Нарешті, – виклики безпеки. Незважаючи на те, що 
технологія шифрування вдосконалюється семимильними 
кроками, аналогічним темпом зростають хакерські 
можливості злочинців. А у світі, в якому багато хто 
заявляє, що "дані – це нова нафта", питання 
конфіденційності та потенційної крадіжки конфіденційної 
інформації – це дві важливі проблеми, з якими стикається 
галузь.

БЕЗГОТІВКА ВАРТА ТРИЛЬЙОНІВ 

Фізичні грошові кошти можуть зменшуватись, але 
кількість грошей, що протікає через безліч цифрових 
каналів, продовжує збільшуватися. Загальна кількість 
цифрових платежів у світі, які здійснюються лише 
споживачами (крім бізнес-бізнесу) досягла 4,1 трлн дол. 
США у 2019 році і, за оцінками, досягне 6,7 трлн. дол. 
США до 2023 року, що дорівнює сукупному щорічному 
темпу приросту на рівні близько 12,8%.

Цей вражаючий темп зростання привертає увагу до 
нерівномірного поширення безготівкового тренду. 
Залишається ще багато невикористаних прибуткових 
ринків. З огляду на це, перейдемо до методичної основи 
аналізу як високоефективних, так і буденних аспектів 
бізнесу онлайн-платежів.

ВІДНАЙДЕННЯ НІШІ

Онлайн-платежі – це термін, що охоплює багато різних 
підкатегорій. Таким чином, перший крок – визначити,
які конкретні товари та послуги надає компанія. 
Дізнайтеся, чи компанія є платіжним сервісом, цифровим 

гаманцем, мобільним додатком чи комбінацією цих 
послуг. Тоді запитайте, що дозволяє ця послуга: чи вона 
для того, щоб фірми могли приймати онлайн-платежі, 
здійснювати внутрішні та міжнародні перекази коштів
чи щось зовсім інше?

Відповідь на це запитання допоможе вам визначити 
модель отримання доходу компанії. Іншими словами,
хто саме платить компанії і за що? Плата за послуги
– це найпоширеніша модель доходу в галузі, незалежно
від того, чи вона за перерахування грошових сум чи за 
можливість здійснювати цифрові платежі (наприклад, 
електронні гаманці). Дізнайтеся, чи компанія пропонує свої 
послуги безпосередньо кінцевим користувачам,
чи вона виконує більш проміжну функцію. Вона також 
може ліцензувати свою продукцію у вигляді пропозицій 
white label (без використання власного бренду) для третіх 
сторін.

РОЗУМІННЯ ДРАЙВЕРІВ ПОПИТУ

Далі прозондуйте структуру ринку. Окремі галузі можуть 
служити посередниками для створення попиту на послуги 
компанії, тому варто врахувати їх показники. Наприклад, 
якщо фірма є цифровим гаманцем, то вам потрібно 
вивчити розмір торгового простору. Переконайтесь,
що ви також досліджуєте розмір та частку її електронної 
комерції. Якщо компанія займається переказом коштів,
то посередником буде ринок пересилки грошових коштів 
та їх переказу. Перегляньте співвідношення онлайн та 
електронних переказів та розподіліть їх як за обсягом 
транзакцій, так і за їх вартістю.

Іноді драйвери попиту не так очевидні. Вам доведеться 
копнути трохи глибше, щоб виявити щось трохи менш 
очевидне. Один із прикладів – розповсюдження оплати 
рахунків онлайн. Це, здавалося б, незначна річ, яка не 
відразу спадає на думку, але вона може мати величезний 
вплив на екосистему онлайн платежів у країні.

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Тепер настав час розглянути конкуренцію. Екосистема 
онлайн-платежів, будучи настільки тісно пов'язаною
з технологічною сферою, може бути жорстоко 
дарвінівською. Слабкі компанії витримують недовго,
а олігополістичний сценарій, коли "переможець отримує 
все", є поширеним.

Отже, перше питання – чи існують якісь вкорінені 
учасники ринку та чи компанія, яку ви аналізуєте є однією 
з них? Вивчіть частку ринку різних гравців за кількістю 
продавців та споживачів, які користуються їх послугами, а 
також подивіться, чи споживачі схильні користуватися 
кількома конкуруючими послугами.

Потім ретельно вивчіть перешкоди для входу на ринок. 
Часто нормативно-правові акти виявляються найбільшою 
перешкодою для нових учасників; дослідіть які ліцензіїта 
погодження будуть необхідними. Вимоги до достатності 
капіталу (які також можуть бути пов'язані з нормативними 
актами) – ще одна перешкода.

Нарешті, в галузі, в якій пропозиції, як правило, майже 
однорідні, ви повинні визначити будь-які конкурентні 
переваги або точки розрізнення, які може мати компанія. 
Вони можуть варіюватися від структури комісії та простоти 
початку використання партнерської співпраці та взаємодії
з первинними платіжними мережами та посередниками, 
такими як SWIFT та Visa. Подивіться, як це відповідає 
стратегії залучення клієнтів для фірми. По суті, питання,
на яке ви хочете знайти відповідь, полягає в тому, що змусить 
продавця або споживача вибирати послуги компанії, а не її 
конкурентів?

АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ТА ОПЕРАЦІЙ

Почніть із звичайного набору для фінансового аналізу – 
дохід, операційний прибуток (EBIDTA) та маржа. 
Класифікуйте цю інформацію за типами послуг, ринками 
та кінцевими користувачами і порівняйте її з кількостями 
користувачів та обсягом транзакцій фірми. Як змінюється 
маржа компанії відповідно до обсягу користувачів та 
транзакцій? Виділіть основні драйвери маржі. Це кількість 
продавців, частота транзакцій чи їх розмір?

Перейдіть до структури її витрат. Які у неї капітальні 
витрати та витрати на інфраструктуру? Якщо компанія не є 
власником платіжної інфраструктури, то як стягується 
плата за використання інфраструктури третіх осіб? 
Зверніть увагу на співвідношення між постійними та 
змінними витратами. Далі розгляньте залучення клієнтів, 
що є найважливішим, але при цьому може бути дорогим. 
Заглибтесь у маркетингові та рекламні стратегії та 
подивіться, який дохід генерується, особливо відносно 
аналогічних підприємств.

На операційному фронті вийдіть за межі ретельного 
контролю за основними операціями та обсягом клієнтів і 
вивчіть темпи зростання валового обсягу транзакцій (GTV) 
та валової виручки всіх продавців товарів (GMV). Дослідіть 
частоту використання та тенденції щодо вартості 
транзакцій: яка проявляється картина лояльності клієнтів 
компанії? Порівняйте відсоток її активної та неактивної 
бази користувачів, щоб отримати уявлення про стратегію 
утримання фірми, і подивіться, як вона використовує 
аналітику даних для вдосконалення. Нарешті, оцініть, як 
підприємство розробляє структуру комісій для різних 
типів клієнтів та як воно протиставляється конкуренції.

РОЗРАХУНОК ДОВГОТЕРМІНОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

Тенденція чітка, а майбутнє онлайн-платежів світле.
Але ця більш широка перспектива не обов'язково стає 
реальністю для окремих компаній, особливо з огляду
на конкурентний характер галузі.

Щоб краще оцінити довгострокові перспективи зростання 
фірми, подивіться на ринки, на які вона планує 
розширюватися. Це насичений простір, в якому 
безготівкові платежі вже є нормою? Вивчіть значні 
фактори, що впливають на потенціал ринку, такі як 
споживання на душу населення, кількість населення 
працездатного віку та інтенсивність використання 
смартфонів, Інтернету та фінансових продуктів.

ІНВЕСТУЙТЕ У ТЕ, ЩО ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ

Онлайн-платежі нікуди не подінуться: вони лише стануть більш розповсюдженими. Використовуйте цю загальну схему
як вихідну точку для подальшого аналізу цієї зростаючої галузі. Ви вже користуєтесь цими послугами, то чому б від 
звичайного клієнта не стати інвестором?

ПРО АВТОРІВ

Алан Лок, CFA – директор з питань адвокації спільнот у CFA Institute. Пан Лок досліджує та пише про проблеми 
захисту інвесторів та структуру ринку капіталів. Нещодавно він був співавтором науково-дослідної роботи про цілісність 
ринку капіталів під назвою "Роздування портфеля в Сінгапурі: Міф чи реальність» [Portfolio Pumping in Singapore:
Myth or Reality]. Пан Лок має понад 10 років досвіду в інвестиційному аналізі, що охоплює різні галузі та сектори.

Юніс Чу – спеціаліст з фінансування, має кваліфікацію АССА. Вона була регіональним фінансовим директором 
багатонаціональної корпорації з рейтингу Fortune 500 і в даний час очолює напрямок розвитку політик АССА Гонконг.

Гурупрасад Джамбунатан, CFA, FRM, - директор з фінансових досліджень всесвітньої аналітичної компанії CRISIL.
Він має більш ніж 12-річний досвід у фондовому аналізі та тісно співпрацює з багатьма клієнтами з фірм, які працюють
на інвестиційному ринку як зі сторони компанії, так і зі сторони інвестора, а також з академічними аналітичними центрами 
на різних континентах.

Переклад здійснено завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках 
гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».
https://www.facebook.com/FSTProject
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Торкніться, проведіть пальцем вниз, зсуньте в сторону. 
Технології зробили процес витрачання наших невидимих 
грошей таким легким.

Коли ви востаннє знімали гроші з банкомату?
Колись це було основною фінансовою операцією,
але вона поступово стала менш незамінною і, таким 
чином, менш поширеною. Ми готові побитись об заклад,
що якщо ви порівняєте цьогорічні виписки зі свого 
банківського рахунку з аналогічними виписками 
п'ятирічної давності, то побачите, що колись ви вводили 
PIN-код для отриманих готівкових коштів значно частіше.

Це зрозуміло. Навіщо взагалі возитися з готівкою, коли
у вас є електронні гаманці з підтримкою смартфона? Ви не 
тільки економите час стояння у чергах до банкомата,
але й обходите незручності пов'язані з носінням банкнот
та монет. Онлайн-транзакції (які включають мобільні 
платежі) змінили спосіб, яким ми сплачуємо за товари
та послуги у нашому щоденному житті.

Звичайно, онлайн-платежі не є чимось новим. Компанія 
Amazon покладалась на них з 1995 року, коли була просто 
віртуальною книгарнею. PayPal запустив свої послуги
з переказу грошей у 1999 році. Але лише з появою 
мобільного зв'язку 4G у поєднанні з одночасним 
поширенням смартфонів на перший план вийшла 
бізнес-модель онлайн-платежів. Компаніям на цьому 
ринку більше не потрібно покладатися на застарілу 
структуру постачальників кредитних карток, звичайні 
рітейл-банки чи навіть настільні комп'ютери.

НЕОДНОРІДНИЙ ТРЕНД

Хоча загальна тенденція спрямована на те щоб зробити 
безготівкові платежі більш розповсюдженими, темп, 
формат та глибина покриття досить різняться в залежності 
від країни. Розглянемо Швецію, розвинену країну
на шляху до того щоб стати майже безготівковим 
суспільством до 2023 року. Лише близько 10-15% 
покупок, які здійснюються населенням у точках продажу, 
відбуваються у готівковій формі, а багато торгових точок 
більше не приймають готівку взагалі. Те саме можна 
сказати і про оплату в Китаї: ті, хто користується 
банкнотами та монетами, – це переважно туристи.

Однак, серед промислових країн залишаються і винятки, 
сильно орієнтовані на готівку, наприклад, Німеччина
та Японія. Близько 80% покупок населення у торгових 
точках досі здійснюються за допомогою готівки.
У Японії номінал найбільшої монети – 500 єн (приблизно 5 
доларів США), тобто мешканцям залишається мало 
вибору, крім того, щоб носитися зі шматками металу. 
Прив’язаність до традиційних грошей у цих країнах може 
відображати їх недавнє травматичне минуле, а не їхню 
нездатність освоїти нові технології.

ЧАСТІ ВИКЛИКИ

Незважаючи на ці відмінності у різних країнах,
всі компанії, що мають справу з онлайн-розрахунками по 
всьому світу стикаються зі спільними викликами. Одним
із таких викликів є зникнення географічних кордонів, які 
приносять можливості, але і більш заплутані особливості 
оподаткування. Іншим – все поширеніше існування 
суспільства в режимі реального часу. Задоволення потреб 
споживачів створює інтенсивніший тиск на апаратну 
інфраструктуру, що також означає набагато більшу 
вартість будь-якого простою.

Крім того є витрати на перехіл. Навіть якщо перехід до 
нового і більш ефективного постачальника послуг може 
призвести до значних заощаджень у довгостроковій 
перспективі, зацікавлені сторони в екосистемі все ще 
можуть не хотіти нести початкові витрати. Особливо
це стосується компаній, які мають державних акціонерів, 
що часто призводить до того, що система стимулювання 
має схильність до короткострокової перспективи – завжди 
зосереджена на наступному квартальному звіті про 
прибутки.

Нарешті, – виклики безпеки. Незважаючи на те, що 
технологія шифрування вдосконалюється семимильними 
кроками, аналогічним темпом зростають хакерські 
можливості злочинців. А у світі, в якому багато хто 
заявляє, що "дані – це нова нафта", питання 
конфіденційності та потенційної крадіжки конфіденційної 
інформації – це дві важливі проблеми, з якими стикається 
галузь.

БЕЗГОТІВКА ВАРТА ТРИЛЬЙОНІВ 

Фізичні грошові кошти можуть зменшуватись, але 
кількість грошей, що протікає через безліч цифрових 
каналів, продовжує збільшуватися. Загальна кількість 
цифрових платежів у світі, які здійснюються лише 
споживачами (крім бізнес-бізнесу) досягла 4,1 трлн дол. 
США у 2019 році і, за оцінками, досягне 6,7 трлн. дол. 
США до 2023 року, що дорівнює сукупному щорічному 
темпу приросту на рівні близько 12,8%.

Цей вражаючий темп зростання привертає увагу до 
нерівномірного поширення безготівкового тренду. 
Залишається ще багато невикористаних прибуткових 
ринків. З огляду на це, перейдемо до методичної основи 
аналізу як високоефективних, так і буденних аспектів 
бізнесу онлайн-платежів.

ВІДНАЙДЕННЯ НІШІ

Онлайн-платежі – це термін, що охоплює багато різних 
підкатегорій. Таким чином, перший крок – визначити,
які конкретні товари та послуги надає компанія. 
Дізнайтеся, чи компанія є платіжним сервісом, цифровим 

гаманцем, мобільним додатком чи комбінацією цих 
послуг. Тоді запитайте, що дозволяє ця послуга: чи вона 
для того, щоб фірми могли приймати онлайн-платежі, 
здійснювати внутрішні та міжнародні перекази коштів
чи щось зовсім інше?

Відповідь на це запитання допоможе вам визначити 
модель отримання доходу компанії. Іншими словами,
хто саме платить компанії і за що? Плата за послуги
– це найпоширеніша модель доходу в галузі, незалежно
від того, чи вона за перерахування грошових сум чи за 
можливість здійснювати цифрові платежі (наприклад, 
електронні гаманці). Дізнайтеся, чи компанія пропонує свої 
послуги безпосередньо кінцевим користувачам,
чи вона виконує більш проміжну функцію. Вона також 
може ліцензувати свою продукцію у вигляді пропозицій 
white label (без використання власного бренду) для третіх 
сторін.

РОЗУМІННЯ ДРАЙВЕРІВ ПОПИТУ

Далі прозондуйте структуру ринку. Окремі галузі можуть 
служити посередниками для створення попиту на послуги 
компанії, тому варто врахувати їх показники. Наприклад, 
якщо фірма є цифровим гаманцем, то вам потрібно 
вивчити розмір торгового простору. Переконайтесь,
що ви також досліджуєте розмір та частку її електронної 
комерції. Якщо компанія займається переказом коштів,
то посередником буде ринок пересилки грошових коштів 
та їх переказу. Перегляньте співвідношення онлайн та 
електронних переказів та розподіліть їх як за обсягом 
транзакцій, так і за їх вартістю.

Іноді драйвери попиту не так очевидні. Вам доведеться 
копнути трохи глибше, щоб виявити щось трохи менш 
очевидне. Один із прикладів – розповсюдження оплати 
рахунків онлайн. Це, здавалося б, незначна річ, яка не 
відразу спадає на думку, але вона може мати величезний 
вплив на екосистему онлайн платежів у країні.

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Тепер настав час розглянути конкуренцію. Екосистема 
онлайн-платежів, будучи настільки тісно пов'язаною
з технологічною сферою, може бути жорстоко 
дарвінівською. Слабкі компанії витримують недовго,
а олігополістичний сценарій, коли "переможець отримує 
все", є поширеним.

Отже, перше питання – чи існують якісь вкорінені 
учасники ринку та чи компанія, яку ви аналізуєте є однією 
з них? Вивчіть частку ринку різних гравців за кількістю 
продавців та споживачів, які користуються їх послугами, а 
також подивіться, чи споживачі схильні користуватися 
кількома конкуруючими послугами.

Потім ретельно вивчіть перешкоди для входу на ринок. 
Часто нормативно-правові акти виявляються найбільшою 
перешкодою для нових учасників; дослідіть які ліцензіїта 
погодження будуть необхідними. Вимоги до достатності 
капіталу (які також можуть бути пов'язані з нормативними 
актами) – ще одна перешкода.

Нарешті, в галузі, в якій пропозиції, як правило, майже 
однорідні, ви повинні визначити будь-які конкурентні 
переваги або точки розрізнення, які може мати компанія. 
Вони можуть варіюватися від структури комісії та простоти 
початку використання партнерської співпраці та взаємодії
з первинними платіжними мережами та посередниками, 
такими як SWIFT та Visa. Подивіться, як це відповідає 
стратегії залучення клієнтів для фірми. По суті, питання,
на яке ви хочете знайти відповідь, полягає в тому, що змусить 
продавця або споживача вибирати послуги компанії, а не її 
конкурентів?

АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ТА ОПЕРАЦІЙ

Почніть із звичайного набору для фінансового аналізу – 
дохід, операційний прибуток (EBIDTA) та маржа. 
Класифікуйте цю інформацію за типами послуг, ринками 
та кінцевими користувачами і порівняйте її з кількостями 
користувачів та обсягом транзакцій фірми. Як змінюється 
маржа компанії відповідно до обсягу користувачів та 
транзакцій? Виділіть основні драйвери маржі. Це кількість 
продавців, частота транзакцій чи їх розмір?

Перейдіть до структури її витрат. Які у неї капітальні 
витрати та витрати на інфраструктуру? Якщо компанія не є 
власником платіжної інфраструктури, то як стягується 
плата за використання інфраструктури третіх осіб? 
Зверніть увагу на співвідношення між постійними та 
змінними витратами. Далі розгляньте залучення клієнтів, 
що є найважливішим, але при цьому може бути дорогим. 
Заглибтесь у маркетингові та рекламні стратегії та 
подивіться, який дохід генерується, особливо відносно 
аналогічних підприємств.

На операційному фронті вийдіть за межі ретельного 
контролю за основними операціями та обсягом клієнтів і 
вивчіть темпи зростання валового обсягу транзакцій (GTV) 
та валової виручки всіх продавців товарів (GMV). Дослідіть 
частоту використання та тенденції щодо вартості 
транзакцій: яка проявляється картина лояльності клієнтів 
компанії? Порівняйте відсоток її активної та неактивної 
бази користувачів, щоб отримати уявлення про стратегію 
утримання фірми, і подивіться, як вона використовує 
аналітику даних для вдосконалення. Нарешті, оцініть, як 
підприємство розробляє структуру комісій для різних 
типів клієнтів та як воно протиставляється конкуренції.

РОЗРАХУНОК ДОВГОТЕРМІНОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

Тенденція чітка, а майбутнє онлайн-платежів світле.
Але ця більш широка перспектива не обов'язково стає 
реальністю для окремих компаній, особливо з огляду
на конкурентний характер галузі.

Щоб краще оцінити довгострокові перспективи зростання 
фірми, подивіться на ринки, на які вона планує 
розширюватися. Це насичений простір, в якому 
безготівкові платежі вже є нормою? Вивчіть значні 
фактори, що впливають на потенціал ринку, такі як 
споживання на душу населення, кількість населення 
працездатного віку та інтенсивність використання 
смартфонів, Інтернету та фінансових продуктів.

ІНВЕСТУЙТЕ У ТЕ, ЩО ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ

Онлайн-платежі нікуди не подінуться: вони лише стануть більш розповсюдженими. Використовуйте цю загальну схему
як вихідну точку для подальшого аналізу цієї зростаючої галузі. Ви вже користуєтесь цими послугами, то чому б від 
звичайного клієнта не стати інвестором?
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Торкніться, проведіть пальцем вниз, зсуньте в сторону. 
Технології зробили процес витрачання наших невидимих 
грошей таким легким.

Коли ви востаннє знімали гроші з банкомату?
Колись це було основною фінансовою операцією,
але вона поступово стала менш незамінною і, таким 
чином, менш поширеною. Ми готові побитись об заклад,
що якщо ви порівняєте цьогорічні виписки зі свого 
банківського рахунку з аналогічними виписками 
п'ятирічної давності, то побачите, що колись ви вводили 
PIN-код для отриманих готівкових коштів значно частіше.

Це зрозуміло. Навіщо взагалі возитися з готівкою, коли
у вас є електронні гаманці з підтримкою смартфона? Ви не 
тільки економите час стояння у чергах до банкомата,
але й обходите незручності пов'язані з носінням банкнот
та монет. Онлайн-транзакції (які включають мобільні 
платежі) змінили спосіб, яким ми сплачуємо за товари
та послуги у нашому щоденному житті.

Звичайно, онлайн-платежі не є чимось новим. Компанія 
Amazon покладалась на них з 1995 року, коли була просто 
віртуальною книгарнею. PayPal запустив свої послуги
з переказу грошей у 1999 році. Але лише з появою 
мобільного зв'язку 4G у поєднанні з одночасним 
поширенням смартфонів на перший план вийшла 
бізнес-модель онлайн-платежів. Компаніям на цьому 
ринку більше не потрібно покладатися на застарілу 
структуру постачальників кредитних карток, звичайні 
рітейл-банки чи навіть настільні комп'ютери.

НЕОДНОРІДНИЙ ТРЕНД

Хоча загальна тенденція спрямована на те щоб зробити 
безготівкові платежі більш розповсюдженими, темп, 
формат та глибина покриття досить різняться в залежності 
від країни. Розглянемо Швецію, розвинену країну
на шляху до того щоб стати майже безготівковим 
суспільством до 2023 року. Лише близько 10-15% 
покупок, які здійснюються населенням у точках продажу, 
відбуваються у готівковій формі, а багато торгових точок 
більше не приймають готівку взагалі. Те саме можна 
сказати і про оплату в Китаї: ті, хто користується 
банкнотами та монетами, – це переважно туристи.

Однак, серед промислових країн залишаються і винятки, 
сильно орієнтовані на готівку, наприклад, Німеччина
та Японія. Близько 80% покупок населення у торгових 
точках досі здійснюються за допомогою готівки.
У Японії номінал найбільшої монети – 500 єн (приблизно 5 
доларів США), тобто мешканцям залишається мало 
вибору, крім того, щоб носитися зі шматками металу. 
Прив’язаність до традиційних грошей у цих країнах може 
відображати їх недавнє травматичне минуле, а не їхню 
нездатність освоїти нові технології.

ЧАСТІ ВИКЛИКИ

Незважаючи на ці відмінності у різних країнах,
всі компанії, що мають справу з онлайн-розрахунками по 
всьому світу стикаються зі спільними викликами. Одним
із таких викликів є зникнення географічних кордонів, які 
приносять можливості, але і більш заплутані особливості 
оподаткування. Іншим – все поширеніше існування 
суспільства в режимі реального часу. Задоволення потреб 
споживачів створює інтенсивніший тиск на апаратну 
інфраструктуру, що також означає набагато більшу 
вартість будь-якого простою.

Крім того є витрати на перехіл. Навіть якщо перехід до 
нового і більш ефективного постачальника послуг може 
призвести до значних заощаджень у довгостроковій 
перспективі, зацікавлені сторони в екосистемі все ще 
можуть не хотіти нести початкові витрати. Особливо
це стосується компаній, які мають державних акціонерів, 
що часто призводить до того, що система стимулювання 
має схильність до короткострокової перспективи – завжди 
зосереджена на наступному квартальному звіті про 
прибутки.

Нарешті, – виклики безпеки. Незважаючи на те, що 
технологія шифрування вдосконалюється семимильними 
кроками, аналогічним темпом зростають хакерські 
можливості злочинців. А у світі, в якому багато хто 
заявляє, що "дані – це нова нафта", питання 
конфіденційності та потенційної крадіжки конфіденційної 
інформації – це дві важливі проблеми, з якими стикається 
галузь.

БЕЗГОТІВКА ВАРТА ТРИЛЬЙОНІВ 

Фізичні грошові кошти можуть зменшуватись, але 
кількість грошей, що протікає через безліч цифрових 
каналів, продовжує збільшуватися. Загальна кількість 
цифрових платежів у світі, які здійснюються лише 
споживачами (крім бізнес-бізнесу) досягла 4,1 трлн дол. 
США у 2019 році і, за оцінками, досягне 6,7 трлн. дол. 
США до 2023 року, що дорівнює сукупному щорічному 
темпу приросту на рівні близько 12,8%.

Цей вражаючий темп зростання привертає увагу до 
нерівномірного поширення безготівкового тренду. 
Залишається ще багато невикористаних прибуткових 
ринків. З огляду на це, перейдемо до методичної основи 
аналізу як високоефективних, так і буденних аспектів 
бізнесу онлайн-платежів.

ВІДНАЙДЕННЯ НІШІ

Онлайн-платежі – це термін, що охоплює багато різних 
підкатегорій. Таким чином, перший крок – визначити,
які конкретні товари та послуги надає компанія. 
Дізнайтеся, чи компанія є платіжним сервісом, цифровим 

гаманцем, мобільним додатком чи комбінацією цих 
послуг. Тоді запитайте, що дозволяє ця послуга: чи вона 
для того, щоб фірми могли приймати онлайн-платежі, 
здійснювати внутрішні та міжнародні перекази коштів
чи щось зовсім інше?

Відповідь на це запитання допоможе вам визначити 
модель отримання доходу компанії. Іншими словами,
хто саме платить компанії і за що? Плата за послуги
– це найпоширеніша модель доходу в галузі, незалежно
від того, чи вона за перерахування грошових сум чи за 
можливість здійснювати цифрові платежі (наприклад, 
електронні гаманці). Дізнайтеся, чи компанія пропонує свої 
послуги безпосередньо кінцевим користувачам,
чи вона виконує більш проміжну функцію. Вона також 
може ліцензувати свою продукцію у вигляді пропозицій 
white label (без використання власного бренду) для третіх 
сторін.

РОЗУМІННЯ ДРАЙВЕРІВ ПОПИТУ

Далі прозондуйте структуру ринку. Окремі галузі можуть 
служити посередниками для створення попиту на послуги 
компанії, тому варто врахувати їх показники. Наприклад, 
якщо фірма є цифровим гаманцем, то вам потрібно 
вивчити розмір торгового простору. Переконайтесь,
що ви також досліджуєте розмір та частку її електронної 
комерції. Якщо компанія займається переказом коштів,
то посередником буде ринок пересилки грошових коштів 
та їх переказу. Перегляньте співвідношення онлайн та 
електронних переказів та розподіліть їх як за обсягом 
транзакцій, так і за їх вартістю.

Іноді драйвери попиту не так очевидні. Вам доведеться 
копнути трохи глибше, щоб виявити щось трохи менш 
очевидне. Один із прикладів – розповсюдження оплати 
рахунків онлайн. Це, здавалося б, незначна річ, яка не 
відразу спадає на думку, але вона може мати величезний 
вплив на екосистему онлайн платежів у країні.

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Тепер настав час розглянути конкуренцію. Екосистема 
онлайн-платежів, будучи настільки тісно пов'язаною
з технологічною сферою, може бути жорстоко 
дарвінівською. Слабкі компанії витримують недовго,
а олігополістичний сценарій, коли "переможець отримує 
все", є поширеним.

Отже, перше питання – чи існують якісь вкорінені 
учасники ринку та чи компанія, яку ви аналізуєте є однією 
з них? Вивчіть частку ринку різних гравців за кількістю 
продавців та споживачів, які користуються їх послугами, а 
також подивіться, чи споживачі схильні користуватися 
кількома конкуруючими послугами.

Потім ретельно вивчіть перешкоди для входу на ринок. 
Часто нормативно-правові акти виявляються найбільшою 
перешкодою для нових учасників; дослідіть які ліцензіїта 
погодження будуть необхідними. Вимоги до достатності 
капіталу (які також можуть бути пов'язані з нормативними 
актами) – ще одна перешкода.

Нарешті, в галузі, в якій пропозиції, як правило, майже 
однорідні, ви повинні визначити будь-які конкурентні 
переваги або точки розрізнення, які може мати компанія. 
Вони можуть варіюватися від структури комісії та простоти 
початку використання партнерської співпраці та взаємодії
з первинними платіжними мережами та посередниками, 
такими як SWIFT та Visa. Подивіться, як це відповідає 
стратегії залучення клієнтів для фірми. По суті, питання,
на яке ви хочете знайти відповідь, полягає в тому, що змусить 
продавця або споживача вибирати послуги компанії, а не її 
конкурентів?

АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ТА ОПЕРАЦІЙ

Почніть із звичайного набору для фінансового аналізу – 
дохід, операційний прибуток (EBIDTA) та маржа. 
Класифікуйте цю інформацію за типами послуг, ринками 
та кінцевими користувачами і порівняйте її з кількостями 
користувачів та обсягом транзакцій фірми. Як змінюється 
маржа компанії відповідно до обсягу користувачів та 
транзакцій? Виділіть основні драйвери маржі. Це кількість 
продавців, частота транзакцій чи їх розмір?

Перейдіть до структури її витрат. Які у неї капітальні 
витрати та витрати на інфраструктуру? Якщо компанія не є 
власником платіжної інфраструктури, то як стягується 
плата за використання інфраструктури третіх осіб? 
Зверніть увагу на співвідношення між постійними та 
змінними витратами. Далі розгляньте залучення клієнтів, 
що є найважливішим, але при цьому може бути дорогим. 
Заглибтесь у маркетингові та рекламні стратегії та 
подивіться, який дохід генерується, особливо відносно 
аналогічних підприємств.

На операційному фронті вийдіть за межі ретельного 
контролю за основними операціями та обсягом клієнтів і 
вивчіть темпи зростання валового обсягу транзакцій (GTV) 
та валової виручки всіх продавців товарів (GMV). Дослідіть 
частоту використання та тенденції щодо вартості 
транзакцій: яка проявляється картина лояльності клієнтів 
компанії? Порівняйте відсоток її активної та неактивної 
бази користувачів, щоб отримати уявлення про стратегію 
утримання фірми, і подивіться, як вона використовує 
аналітику даних для вдосконалення. Нарешті, оцініть, як 
підприємство розробляє структуру комісій для різних 
типів клієнтів та як воно протиставляється конкуренції.

РОЗРАХУНОК ДОВГОТЕРМІНОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

Тенденція чітка, а майбутнє онлайн-платежів світле.
Але ця більш широка перспектива не обов'язково стає 
реальністю для окремих компаній, особливо з огляду
на конкурентний характер галузі.

Щоб краще оцінити довгострокові перспективи зростання 
фірми, подивіться на ринки, на які вона планує 
розширюватися. Це насичений простір, в якому 
безготівкові платежі вже є нормою? Вивчіть значні 
фактори, що впливають на потенціал ринку, такі як 
споживання на душу населення, кількість населення 
працездатного віку та інтенсивність використання 
смартфонів, Інтернету та фінансових продуктів.

ІНВЕСТУЙТЕ У ТЕ, ЩО ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ

Онлайн-платежі нікуди не подінуться: вони лише стануть більш розповсюдженими. Використовуйте цю загальну схему
як вихідну точку для подальшого аналізу цієї зростаючої галузі. Ви вже користуєтесь цими послугами, то чому б від 
звичайного клієнта не стати інвестором?
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ЯКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ ПРОПОНУЄ 
КОМПАНІЯ?
Чи пропонує компанія свої послуги безпосередньо 
кінцевим споживачам?
Чи доступний клієнтам платіжний сервіс / цифровий 
гаманець / мобільний додаток?
Чи можуть кінцеві користувачі отримати доступ до послуг 
мобільної / онлайн оплати рахунків?
Чи доступні клієнтам платежі в магазині на території 
продавця?
Чи компанія пропонує послуги внутрішніх та міжнародних 
переказів коштів для бізнесу або кінцевих споживачів?
Чи дозволяє компанія постачальникам послуг приймати 
онлайн-платежі від своїх клієнтів?
Чи товари та послуги компанії ліцензовані у вигляді 
пропозицій white label для третіх сторін?

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ КІНЦЕВИХ 
СПОЖИВАЧІВ КОМПАНІЇ
Наскільки великий ринок роздрібної торгівлі в регіонах та 
країнах, де працює компанія?
Яку частку компанія має на організованому ринку 
роздрібної торгівлі?
Який обсяг та яка частка електронної комерційної 
діяльності в країнах, де працює компанія?
Наскільки широко розповсюджена оплата рахунків онлайн 
на ключових ринках компанії?
Наскільки великий ринок пересилки грошових коштів та їх 
переказу, як за обсягом транзакцій, так і за їх вартістю?
Яка частка електронних та онлайн каналів у переказах 
коштів?
Які ще ринки кінцевих споживачів сприяють попиту?

ЧИ ДОСТУПНІ У ДЕРЖАВАХ, У ЯКИХ ПРАЦЮЄ 
КОМПАНІЯ, ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ГРОМАДЯН?
Які послуги надає компанія?
Чи є в цих країнах на стадії підготовки ще якісь пропозиції 
послуг?
Наскільки масштабним є теперішнє використання та як 
воно розвивається?

ЯКА СТРУКТУРА ДОХОДУ КОМПАНІЇ?
Скільки доходу отримує компанія від платіжних сервісів, 
гаманців, оплати рахунків онлайн, переказу коштів?
Який розмір доходу компанії від інших компонентів? До 
них відносяться комісії з клієнтів, комісії з продавців, 
доходи від ліцензування.

ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ БУДУТЬ 
ЗМІНЮВАТИ РИНОК ОПЛАТИ?
Яким є розподіл населення працездатного віку на ринках 
компанії?
Наскільки значним є споживання на душу населення на 

СЕКТОР ОНЛАЙН ПЛАТЕЖІВ

цих ринках?
Який рівень розповсюдження фінансових продуктів, таких 
як банківські рахунки та платіжні картки?
Якою є частка безготівкових способів оплати на різних 
ринках кінцевих споживачів?
З яких елементів складаються безготівкові сегменти 
ринків компанії?
 Що відомо про демографічний профіль (вік, 
соціально-економічна категорія, географічне 
розташування) безготівкових користувачів?

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТУ
Якою є інтенсивність використання Інтернету, мобільної 
телефонії та смартфонів на ключових ринках компанії?
Яким є використання Інтернету на душу населення за 
тривалістю використання та кількістю даних на цих 
ринках?
Як вартість доступу до Інтернету, мобільної телефонії та 
смартфонів співвідноситься із рівнем доходу на душу 
населення?

КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ РИНКУ
Наскільки великою є клієнтська база компанії? Як вона 
розподілена по регіонах та країнах?
Скільки постачальників платіжних послуг працюють на 
ринках компанії?
Яка частка топ-трьох гравців за кількістю користувачів, 
обсягом транзакцій та вартістю?
Скільки клієнтів компанії також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує клієнт?
Якщо дивитися на всі доступні варіанти, що приваблює 
клієнтів у послугах компанії?

ЯКИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
РИНКУ ЩОДО ПРОДАВЦІВ ТА ТИХ, ХТО 
ВИСТАВЛЯЄ РАХУНКИ?
Скільки продавців і тих, хто виставляє рахунки приймають 
платіжний сервіс компанії?
Яка частка топ-трьох платіжних сервісів за кількістю 
продавців і тих, хто виставляє рахунки, обсягом транзакцій 
та вартістю?
Скільки клієнтів-продавців також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує продавець?
Що змушує продавця вибирати послуги компанії з наявних 
варіантів?

НАСКІЛЬКИ СУМІСНІ Є ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ
У ПОРІВНЯННІ З ІСНУЮЧИМИ СИСТЕМАМИ?
Які інші способи оплати в даний час використовуються на 
ключових ринках компанії?
Які первинні платіжні мережі (наприклад, SWIFT) та 
посередники (як VISA, Mastercard) існують на цих ринках?

Чи платіжна платформа компанії поєднана або 
функціонально сумісна з платіжними мережами та 
посередниками?

ЯКІ ІСНУЮТЬ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ПОЯВИ НОВИХ 
ГРАВЦІВ? ЯКІ ВИМОГИ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ТА ПОВ'ЯЗАНІ ЗАТРАТИ?
Які ліцензії та погодження необхідні в країнах, у яких 
працює компанія?
Які критерії повинні задовольнятися, щоб отримати 
необхідні ліцензії та погодження?
Які при цьому виникають грошові та часові затрати?
Чи існують обмеження щодо кількості ліцензій, виданих на 
платіжні послуги?
Чи є ліцензії та погодження ексклюзивними? Чи можна їх 
передавати?
Чи поновлюються ліцензії компанії періодично? Чи можуть 
виникнути у компанії якісь труднощі при поданні заявки на 
поновлення?
Наскільки сильно мережевий ефект надає перевагу 
компаніям, що знаходяться на ринку давно, та виступає 
серйозною перешкодою для тих учасників, які на нього 
виходять?

СКІЛЬКИ ІНВЕСТИЦІЙ НЕОБХІДНО ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПЛАТІЖНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ?
Чи володіє компанія інфраструктурою, необхідною для 
підтримки платіжної системи? Якщо ні, то хто її 
забезпечує і яка структура витрат?
Скільки коштує створити та підтримувати інфраструктуру, 
таку як сервери, комунікаційні мережі, програмне 
забезпечення та системи безпеки?
Яка у компанії продуктивність обробки транзакцій на 
даний момент? Як планується її збільшити?
Чи стикалася компанія з перебоями в обслуговуванні через 
більший обсяг транзакцій, ніж її системи можуть 
обробити? Як планується мінімізувати ці перебої в 
майбутньому?
Який план капітальних витрат компанії на технології та 
транзакції на найближчі кілька років?

ЯКИМ Є СЕРВІС КОМПАНІЇ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Який процес реєстрації в компанії для покупців і 
продавців?
Скільки з цим пов'язано грошових та часових витрат?
Чи пропонує компанія які-небудь стимули для реєстрації 
клієнтів та продавців?
Які норми правил "Знай свого клієнта", повинні 
виконуватися клієнтами та продавцями компанії?

НАСКІЛЬКИ ЛОЯЛЬНИМИ Є КЛІЄНТИ 
КОМПАНІЇ?
Скільки користувачів компанії продовжували 
користуватися її послугами після первинної реєстрації?
Який коефіцієнт утримання клієнтів у кожному із звітних 

періодів, таких як місяць, квартал і рік?
Як виглядають обсяг та вартість транзакцій на клієнта 
компанії за цими ключовими точками?
Якою є стратегія компанії щодо покращення утримання 
клієнтів та їх лояльності?

ЯКА ЧАСТКА БАЗИ КОРИСТУВАЧІВ КОМПАНІЇ 
НЕАКТИВНА?
Скільки часу проходить перед тим як типовий користувач 
стає неактивним?
Чому клієнти припиняють користуватися послугами 
компанії?
Чи є у компанії стратегія активізації неактивних 
користувачів?

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ КОМПАНІЯ НАКЛАДАЄ НА 
ЧАСТОТУ ТРАНЗАКЦІЇ ТА ЇХ РОЗМІР?
Чи визначаються ці обмеження компанією чи вони 
передбачені регулятором?
Як визначаються ці обмеження?
Які нормативи регулюють транскордонні платежі?
Який обсяг та вартість транзакцій втрачаються внаслідок 
цих обмежень та норм?

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПАНІЯ ПОКАЗАЛА
В ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКАХ? ЯК ВОНИ 
ВИГЛЯДАЮТЬ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Якими були темпи зростання кількості клієнтів компанії?
Якими були темпи зростання бази продавців та тих, хто 
виставляє рахунки?
Як розвивались типові частота використання, обсяг 
транзакцій, сукупна та індивідуальна вартість транзакцій?
Які темпи зростання валової вартості транзакцій (GTV) та 
валової виручки всіх продавців (GMV)?
Який тип товарів і послуг компанія пропонує своїм 
продавцям і тим, хто виставляє рахунки?

З ЯКИХ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДАЮТЬСЯ 
ДОХОДИ КОМПАНІЇ?
a. Чи стягує компанія плату з клієнтів за користування її 
послугами? Якщо так, то яка структура цієї плати?
b. Скільки компанія стягує з продавців? Які існують фіксовані 
та змінні складові?
c. Які початкові витрати на встановлення?
d. Чи існує щомісячна фіксована вартість для продавців 
додатково до комісії за транзакцію? 
e. Яка структура комісії компанії за транзакції з точки зору 
постійних та змінних компонентів?
f. Як компанія розробляє структуру витрат для своїх клієнтів 
та продавців?

НАСКІЛЬКИ УСПІШНО КОМПАНІЯ МОНЕТИЗУЄ 
СВОЮ БАЗУ КОРИСТУВАЧІВ?
Як виглядає частка клієнтів/продавців у порівнянні з 
часткою обсягу та вартості транзакцій?

Як будь-яке розширення кількості користувачів та транзакцій 
співвідноситься зі зростанням доходу компанії?
Яка рентабельність компанії по EBITDA?
Яке співвідношення між GTV/GMV та доходністю компанії
по EBITDA?
Наскільки добре компанія підтримує свою доходність в міру 
зростання GTV/GMV?
Що сприяє доходності компанії: більше клієнтів, більше 
продавців, більше угод, частіші угоди чи більший розмір 
транзакцій?
Як компанія спланувала свою структуру комісій?
Як компанія використовувала аналітику даних для 
покращення клієнтського досвіду, монетизації та запобігання 
шахрайству?

АКЦІЇ ТА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
Чи проводить компанія акції та чи пропонує програми 
лояльності для своїх клієнтів?
Наскільки ці програми корисні для утримання клієнтів, 
підвищення рівня їх залученості та збільшення обсягів
і вартості транзакцій?
Наскільки ці програми є життєздатними?
Наскільки ці програми корисні для покращення лояльності 
клієнтів у довгостроковій перспективі?
Як компанія запобігає зловживанню цими програмами 
лояльності?

ПОСЛУГИ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ ТА 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОСЛУГИ
Які послуги з доданою вартістю та диференційовані послуги 
надає компанія своїм клієнтам та продавцям?
Наскільки вони поширені і наскільки часто вони 
використовуються?
Які витрати пов'язані з наданням цих послуг?
Скільки додаткового використання та доходів вони 
приносять?

ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ КЛІЄНТІВ І 
ПРОДАВЦІВ
Чи зберігає компанія результати спостереження за клієнтами, 
продавцями та операціями?
Чи були випадки втрати, викрадення даних або спроб 
саботажу чи злому систем компанії?
Яких заходів вживає компанія для запобігання, виявлення
та уникнення кібер-саботажів?
Як компанія поводиться з платежами, які оскаржуються 
клієнтом?
Як компанія запобігає шахрайським операціям, виявляє
та справляється з ними?
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ЯКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ ПРОПОНУЄ 
КОМПАНІЯ?
Чи пропонує компанія свої послуги безпосередньо 
кінцевим споживачам?
Чи доступний клієнтам платіжний сервіс / цифровий 
гаманець / мобільний додаток?
Чи можуть кінцеві користувачі отримати доступ до послуг 
мобільної / онлайн оплати рахунків?
Чи доступні клієнтам платежі в магазині на території 
продавця?
Чи компанія пропонує послуги внутрішніх та міжнародних 
переказів коштів для бізнесу або кінцевих споживачів?
Чи дозволяє компанія постачальникам послуг приймати 
онлайн-платежі від своїх клієнтів?
Чи товари та послуги компанії ліцензовані у вигляді 
пропозицій white label для третіх сторін?

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ КІНЦЕВИХ 
СПОЖИВАЧІВ КОМПАНІЇ
Наскільки великий ринок роздрібної торгівлі в регіонах та 
країнах, де працює компанія?
Яку частку компанія має на організованому ринку 
роздрібної торгівлі?
Який обсяг та яка частка електронної комерційної 
діяльності в країнах, де працює компанія?
Наскільки широко розповсюджена оплата рахунків онлайн 
на ключових ринках компанії?
Наскільки великий ринок пересилки грошових коштів та їх 
переказу, як за обсягом транзакцій, так і за їх вартістю?
Яка частка електронних та онлайн каналів у переказах 
коштів?
Які ще ринки кінцевих споживачів сприяють попиту?

ЧИ ДОСТУПНІ У ДЕРЖАВАХ, У ЯКИХ ПРАЦЮЄ 
КОМПАНІЯ, ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ГРОМАДЯН?
Які послуги надає компанія?
Чи є в цих країнах на стадії підготовки ще якісь пропозиції 
послуг?
Наскільки масштабним є теперішнє використання та як 
воно розвивається?

ЯКА СТРУКТУРА ДОХОДУ КОМПАНІЇ?
Скільки доходу отримує компанія від платіжних сервісів, 
гаманців, оплати рахунків онлайн, переказу коштів?
Який розмір доходу компанії від інших компонентів? До 
них відносяться комісії з клієнтів, комісії з продавців, 
доходи від ліцензування.

ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ БУДУТЬ 
ЗМІНЮВАТИ РИНОК ОПЛАТИ?
Яким є розподіл населення працездатного віку на ринках 
компанії?
Наскільки значним є споживання на душу населення на 

СЕКТОР ОНЛАЙН ПЛАТЕЖІВ

цих ринках?
Який рівень розповсюдження фінансових продуктів, таких 
як банківські рахунки та платіжні картки?
Якою є частка безготівкових способів оплати на різних 
ринках кінцевих споживачів?
З яких елементів складаються безготівкові сегменти 
ринків компанії?
 Що відомо про демографічний профіль (вік, 
соціально-економічна категорія, географічне 
розташування) безготівкових користувачів?

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТУ
Якою є інтенсивність використання Інтернету, мобільної 
телефонії та смартфонів на ключових ринках компанії?
Яким є використання Інтернету на душу населення за 
тривалістю використання та кількістю даних на цих 
ринках?
Як вартість доступу до Інтернету, мобільної телефонії та 
смартфонів співвідноситься із рівнем доходу на душу 
населення?

КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ РИНКУ
Наскільки великою є клієнтська база компанії? Як вона 
розподілена по регіонах та країнах?
Скільки постачальників платіжних послуг працюють на 
ринках компанії?
Яка частка топ-трьох гравців за кількістю користувачів, 
обсягом транзакцій та вартістю?
Скільки клієнтів компанії також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує клієнт?
Якщо дивитися на всі доступні варіанти, що приваблює 
клієнтів у послугах компанії?

ЯКИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
РИНКУ ЩОДО ПРОДАВЦІВ ТА ТИХ, ХТО 
ВИСТАВЛЯЄ РАХУНКИ?
Скільки продавців і тих, хто виставляє рахунки приймають 
платіжний сервіс компанії?
Яка частка топ-трьох платіжних сервісів за кількістю 
продавців і тих, хто виставляє рахунки, обсягом транзакцій 
та вартістю?
Скільки клієнтів-продавців також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує продавець?
Що змушує продавця вибирати послуги компанії з наявних 
варіантів?

НАСКІЛЬКИ СУМІСНІ Є ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ
У ПОРІВНЯННІ З ІСНУЮЧИМИ СИСТЕМАМИ?
Які інші способи оплати в даний час використовуються на 
ключових ринках компанії?
Які первинні платіжні мережі (наприклад, SWIFT) та 
посередники (як VISA, Mastercard) існують на цих ринках?

Чи платіжна платформа компанії поєднана або 
функціонально сумісна з платіжними мережами та 
посередниками?

ЯКІ ІСНУЮТЬ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ПОЯВИ НОВИХ 
ГРАВЦІВ? ЯКІ ВИМОГИ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ТА ПОВ'ЯЗАНІ ЗАТРАТИ?
Які ліцензії та погодження необхідні в країнах, у яких 
працює компанія?
Які критерії повинні задовольнятися, щоб отримати 
необхідні ліцензії та погодження?
Які при цьому виникають грошові та часові затрати?
Чи існують обмеження щодо кількості ліцензій, виданих на 
платіжні послуги?
Чи є ліцензії та погодження ексклюзивними? Чи можна їх 
передавати?
Чи поновлюються ліцензії компанії періодично? Чи можуть 
виникнути у компанії якісь труднощі при поданні заявки на 
поновлення?
Наскільки сильно мережевий ефект надає перевагу 
компаніям, що знаходяться на ринку давно, та виступає 
серйозною перешкодою для тих учасників, які на нього 
виходять?

СКІЛЬКИ ІНВЕСТИЦІЙ НЕОБХІДНО ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПЛАТІЖНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ?
Чи володіє компанія інфраструктурою, необхідною для 
підтримки платіжної системи? Якщо ні, то хто її 
забезпечує і яка структура витрат?
Скільки коштує створити та підтримувати інфраструктуру, 
таку як сервери, комунікаційні мережі, програмне 
забезпечення та системи безпеки?
Яка у компанії продуктивність обробки транзакцій на 
даний момент? Як планується її збільшити?
Чи стикалася компанія з перебоями в обслуговуванні через 
більший обсяг транзакцій, ніж її системи можуть 
обробити? Як планується мінімізувати ці перебої в 
майбутньому?
Який план капітальних витрат компанії на технології та 
транзакції на найближчі кілька років?

ЯКИМ Є СЕРВІС КОМПАНІЇ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Який процес реєстрації в компанії для покупців і 
продавців?
Скільки з цим пов'язано грошових та часових витрат?
Чи пропонує компанія які-небудь стимули для реєстрації 
клієнтів та продавців?
Які норми правил "Знай свого клієнта", повинні 
виконуватися клієнтами та продавцями компанії?

НАСКІЛЬКИ ЛОЯЛЬНИМИ Є КЛІЄНТИ 
КОМПАНІЇ?
Скільки користувачів компанії продовжували 
користуватися її послугами після первинної реєстрації?
Який коефіцієнт утримання клієнтів у кожному із звітних 

періодів, таких як місяць, квартал і рік?
Як виглядають обсяг та вартість транзакцій на клієнта 
компанії за цими ключовими точками?
Якою є стратегія компанії щодо покращення утримання 
клієнтів та їх лояльності?

ЯКА ЧАСТКА БАЗИ КОРИСТУВАЧІВ КОМПАНІЇ 
НЕАКТИВНА?
Скільки часу проходить перед тим як типовий користувач 
стає неактивним?
Чому клієнти припиняють користуватися послугами 
компанії?
Чи є у компанії стратегія активізації неактивних 
користувачів?

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ КОМПАНІЯ НАКЛАДАЄ НА 
ЧАСТОТУ ТРАНЗАКЦІЇ ТА ЇХ РОЗМІР?
Чи визначаються ці обмеження компанією чи вони 
передбачені регулятором?
Як визначаються ці обмеження?
Які нормативи регулюють транскордонні платежі?
Який обсяг та вартість транзакцій втрачаються внаслідок 
цих обмежень та норм?

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПАНІЯ ПОКАЗАЛА
В ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКАХ? ЯК ВОНИ 
ВИГЛЯДАЮТЬ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Якими були темпи зростання кількості клієнтів компанії?
Якими були темпи зростання бази продавців та тих, хто 
виставляє рахунки?
Як розвивались типові частота використання, обсяг 
транзакцій, сукупна та індивідуальна вартість транзакцій?
Які темпи зростання валової вартості транзакцій (GTV) та 
валової виручки всіх продавців (GMV)?
Який тип товарів і послуг компанія пропонує своїм 
продавцям і тим, хто виставляє рахунки?

З ЯКИХ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДАЮТЬСЯ 
ДОХОДИ КОМПАНІЇ?
a. Чи стягує компанія плату з клієнтів за користування її 
послугами? Якщо так, то яка структура цієї плати?
b. Скільки компанія стягує з продавців? Які існують фіксовані 
та змінні складові?
c. Які початкові витрати на встановлення?
d. Чи існує щомісячна фіксована вартість для продавців 
додатково до комісії за транзакцію? 
e. Яка структура комісії компанії за транзакції з точки зору 
постійних та змінних компонентів?
f. Як компанія розробляє структуру витрат для своїх клієнтів 
та продавців?

НАСКІЛЬКИ УСПІШНО КОМПАНІЯ МОНЕТИЗУЄ 
СВОЮ БАЗУ КОРИСТУВАЧІВ?
Як виглядає частка клієнтів/продавців у порівнянні з 
часткою обсягу та вартості транзакцій?

Як будь-яке розширення кількості користувачів та транзакцій 
співвідноситься зі зростанням доходу компанії?
Яка рентабельність компанії по EBITDA?
Яке співвідношення між GTV/GMV та доходністю компанії
по EBITDA?
Наскільки добре компанія підтримує свою доходність в міру 
зростання GTV/GMV?
Що сприяє доходності компанії: більше клієнтів, більше 
продавців, більше угод, частіші угоди чи більший розмір 
транзакцій?
Як компанія спланувала свою структуру комісій?
Як компанія використовувала аналітику даних для 
покращення клієнтського досвіду, монетизації та запобігання 
шахрайству?

АКЦІЇ ТА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
Чи проводить компанія акції та чи пропонує програми 
лояльності для своїх клієнтів?
Наскільки ці програми корисні для утримання клієнтів, 
підвищення рівня їх залученості та збільшення обсягів
і вартості транзакцій?
Наскільки ці програми є життєздатними?
Наскільки ці програми корисні для покращення лояльності 
клієнтів у довгостроковій перспективі?
Як компанія запобігає зловживанню цими програмами 
лояльності?

ПОСЛУГИ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ ТА 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОСЛУГИ
Які послуги з доданою вартістю та диференційовані послуги 
надає компанія своїм клієнтам та продавцям?
Наскільки вони поширені і наскільки часто вони 
використовуються?
Які витрати пов'язані з наданням цих послуг?
Скільки додаткового використання та доходів вони 
приносять?

ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ КЛІЄНТІВ І 
ПРОДАВЦІВ
Чи зберігає компанія результати спостереження за клієнтами, 
продавцями та операціями?
Чи були випадки втрати, викрадення даних або спроб 
саботажу чи злому систем компанії?
Яких заходів вживає компанія для запобігання, виявлення
та уникнення кібер-саботажів?
Як компанія поводиться з платежами, які оскаржуються 
клієнтом?
Як компанія запобігає шахрайським операціям, виявляє
та справляється з ними?
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АНАЛІЗ ГАЛУЗІ: ПОРАДИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

ЯКІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ ПРОПОНУЄ 
КОМПАНІЯ?
Чи пропонує компанія свої послуги безпосередньо 
кінцевим споживачам?
Чи доступний клієнтам платіжний сервіс / цифровий 
гаманець / мобільний додаток?
Чи можуть кінцеві користувачі отримати доступ до послуг 
мобільної / онлайн оплати рахунків?
Чи доступні клієнтам платежі в магазині на території 
продавця?
Чи компанія пропонує послуги внутрішніх та міжнародних 
переказів коштів для бізнесу або кінцевих споживачів?
Чи дозволяє компанія постачальникам послуг приймати 
онлайн-платежі від своїх клієнтів?
Чи товари та послуги компанії ліцензовані у вигляді 
пропозицій white label для третіх сторін?

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ КІНЦЕВИХ 
СПОЖИВАЧІВ КОМПАНІЇ
Наскільки великий ринок роздрібної торгівлі в регіонах та 
країнах, де працює компанія?
Яку частку компанія має на організованому ринку 
роздрібної торгівлі?
Який обсяг та яка частка електронної комерційної 
діяльності в країнах, де працює компанія?
Наскільки широко розповсюджена оплата рахунків онлайн 
на ключових ринках компанії?
Наскільки великий ринок пересилки грошових коштів та їх 
переказу, як за обсягом транзакцій, так і за їх вартістю?
Яка частка електронних та онлайн каналів у переказах 
коштів?
Які ще ринки кінцевих споживачів сприяють попиту?

ЧИ ДОСТУПНІ У ДЕРЖАВАХ, У ЯКИХ ПРАЦЮЄ 
КОМПАНІЯ, ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ГРОМАДЯН?
Які послуги надає компанія?
Чи є в цих країнах на стадії підготовки ще якісь пропозиції 
послуг?
Наскільки масштабним є теперішнє використання та як 
воно розвивається?

ЯКА СТРУКТУРА ДОХОДУ КОМПАНІЇ?
Скільки доходу отримує компанія від платіжних сервісів, 
гаманців, оплати рахунків онлайн, переказу коштів?
Який розмір доходу компанії від інших компонентів? До 
них відносяться комісії з клієнтів, комісії з продавців, 
доходи від ліцензування.

ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ БУДУТЬ 
ЗМІНЮВАТИ РИНОК ОПЛАТИ?
Яким є розподіл населення працездатного віку на ринках 
компанії?
Наскільки значним є споживання на душу населення на 

СЕКТОР ОНЛАЙН ПЛАТЕЖІВ

цих ринках?
Який рівень розповсюдження фінансових продуктів, таких 
як банківські рахунки та платіжні картки?
Якою є частка безготівкових способів оплати на різних 
ринках кінцевих споживачів?
З яких елементів складаються безготівкові сегменти 
ринків компанії?
 Що відомо про демографічний профіль (вік, 
соціально-економічна категорія, географічне 
розташування) безготівкових користувачів?

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТУ
Якою є інтенсивність використання Інтернету, мобільної 
телефонії та смартфонів на ключових ринках компанії?
Яким є використання Інтернету на душу населення за 
тривалістю використання та кількістю даних на цих 
ринках?
Як вартість доступу до Інтернету, мобільної телефонії та 
смартфонів співвідноситься із рівнем доходу на душу 
населення?

КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ РИНКУ
Наскільки великою є клієнтська база компанії? Як вона 
розподілена по регіонах та країнах?
Скільки постачальників платіжних послуг працюють на 
ринках компанії?
Яка частка топ-трьох гравців за кількістю користувачів, 
обсягом транзакцій та вартістю?
Скільки клієнтів компанії також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує клієнт?
Якщо дивитися на всі доступні варіанти, що приваблює 
клієнтів у послугах компанії?

ЯКИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
РИНКУ ЩОДО ПРОДАВЦІВ ТА ТИХ, ХТО 
ВИСТАВЛЯЄ РАХУНКИ?
Скільки продавців і тих, хто виставляє рахунки приймають 
платіжний сервіс компанії?
Яка частка топ-трьох платіжних сервісів за кількістю 
продавців і тих, хто виставляє рахунки, обсягом транзакцій 
та вартістю?
Скільки клієнтів-продавців також користуються послугами 
конкурентів?
Скільки різних послуг зазвичай використовує продавець?
Що змушує продавця вибирати послуги компанії з наявних 
варіантів?

НАСКІЛЬКИ СУМІСНІ Є ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ
У ПОРІВНЯННІ З ІСНУЮЧИМИ СИСТЕМАМИ?
Які інші способи оплати в даний час використовуються на 
ключових ринках компанії?
Які первинні платіжні мережі (наприклад, SWIFT) та 
посередники (як VISA, Mastercard) існують на цих ринках?

Чи платіжна платформа компанії поєднана або 
функціонально сумісна з платіжними мережами та 
посередниками?

ЯКІ ІСНУЮТЬ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ПОЯВИ НОВИХ 
ГРАВЦІВ? ЯКІ ВИМОГИ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ТА ПОВ'ЯЗАНІ ЗАТРАТИ?
Які ліцензії та погодження необхідні в країнах, у яких 
працює компанія?
Які критерії повинні задовольнятися, щоб отримати 
необхідні ліцензії та погодження?
Які при цьому виникають грошові та часові затрати?
Чи існують обмеження щодо кількості ліцензій, виданих на 
платіжні послуги?
Чи є ліцензії та погодження ексклюзивними? Чи можна їх 
передавати?
Чи поновлюються ліцензії компанії періодично? Чи можуть 
виникнути у компанії якісь труднощі при поданні заявки на 
поновлення?
Наскільки сильно мережевий ефект надає перевагу 
компаніям, що знаходяться на ринку давно, та виступає 
серйозною перешкодою для тих учасників, які на нього 
виходять?

СКІЛЬКИ ІНВЕСТИЦІЙ НЕОБХІДНО ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПЛАТІЖНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ?
Чи володіє компанія інфраструктурою, необхідною для 
підтримки платіжної системи? Якщо ні, то хто її 
забезпечує і яка структура витрат?
Скільки коштує створити та підтримувати інфраструктуру, 
таку як сервери, комунікаційні мережі, програмне 
забезпечення та системи безпеки?
Яка у компанії продуктивність обробки транзакцій на 
даний момент? Як планується її збільшити?
Чи стикалася компанія з перебоями в обслуговуванні через 
більший обсяг транзакцій, ніж її системи можуть 
обробити? Як планується мінімізувати ці перебої в 
майбутньому?
Який план капітальних витрат компанії на технології та 
транзакції на найближчі кілька років?

ЯКИМ Є СЕРВІС КОМПАНІЇ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Який процес реєстрації в компанії для покупців і 
продавців?
Скільки з цим пов'язано грошових та часових витрат?
Чи пропонує компанія які-небудь стимули для реєстрації 
клієнтів та продавців?
Які норми правил "Знай свого клієнта", повинні 
виконуватися клієнтами та продавцями компанії?

НАСКІЛЬКИ ЛОЯЛЬНИМИ Є КЛІЄНТИ 
КОМПАНІЇ?
Скільки користувачів компанії продовжували 
користуватися її послугами після первинної реєстрації?
Який коефіцієнт утримання клієнтів у кожному із звітних 

періодів, таких як місяць, квартал і рік?
Як виглядають обсяг та вартість транзакцій на клієнта 
компанії за цими ключовими точками?
Якою є стратегія компанії щодо покращення утримання 
клієнтів та їх лояльності?

ЯКА ЧАСТКА БАЗИ КОРИСТУВАЧІВ КОМПАНІЇ 
НЕАКТИВНА?
Скільки часу проходить перед тим як типовий користувач 
стає неактивним?
Чому клієнти припиняють користуватися послугами 
компанії?
Чи є у компанії стратегія активізації неактивних 
користувачів?

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ КОМПАНІЯ НАКЛАДАЄ НА 
ЧАСТОТУ ТРАНЗАКЦІЇ ТА ЇХ РОЗМІР?
Чи визначаються ці обмеження компанією чи вони 
передбачені регулятором?
Як визначаються ці обмеження?
Які нормативи регулюють транскордонні платежі?
Який обсяг та вартість транзакцій втрачаються внаслідок 
цих обмежень та норм?

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПАНІЯ ПОКАЗАЛА
В ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКАХ? ЯК ВОНИ 
ВИГЛЯДАЮТЬ У ПОРІВНЯННІ З ЇЇ 
КОНКУРЕНТАМИ?
Якими були темпи зростання кількості клієнтів компанії?
Якими були темпи зростання бази продавців та тих, хто 
виставляє рахунки?
Як розвивались типові частота використання, обсяг 
транзакцій, сукупна та індивідуальна вартість транзакцій?
Які темпи зростання валової вартості транзакцій (GTV) та 
валової виручки всіх продавців (GMV)?
Який тип товарів і послуг компанія пропонує своїм 
продавцям і тим, хто виставляє рахунки?

З ЯКИХ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДАЮТЬСЯ 
ДОХОДИ КОМПАНІЇ?
a. Чи стягує компанія плату з клієнтів за користування її 
послугами? Якщо так, то яка структура цієї плати?
b. Скільки компанія стягує з продавців? Які існують фіксовані 
та змінні складові?
c. Які початкові витрати на встановлення?
d. Чи існує щомісячна фіксована вартість для продавців 
додатково до комісії за транзакцію? 
e. Яка структура комісії компанії за транзакції з точки зору 
постійних та змінних компонентів?
f. Як компанія розробляє структуру витрат для своїх клієнтів 
та продавців?

НАСКІЛЬКИ УСПІШНО КОМПАНІЯ МОНЕТИЗУЄ 
СВОЮ БАЗУ КОРИСТУВАЧІВ?
Як виглядає частка клієнтів/продавців у порівнянні з 
часткою обсягу та вартості транзакцій?

Як будь-яке розширення кількості користувачів та транзакцій 
співвідноситься зі зростанням доходу компанії?
Яка рентабельність компанії по EBITDA?
Яке співвідношення між GTV/GMV та доходністю компанії
по EBITDA?
Наскільки добре компанія підтримує свою доходність в міру 
зростання GTV/GMV?
Що сприяє доходності компанії: більше клієнтів, більше 
продавців, більше угод, частіші угоди чи більший розмір 
транзакцій?
Як компанія спланувала свою структуру комісій?
Як компанія використовувала аналітику даних для 
покращення клієнтського досвіду, монетизації та запобігання 
шахрайству?

АКЦІЇ ТА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
Чи проводить компанія акції та чи пропонує програми 
лояльності для своїх клієнтів?
Наскільки ці програми корисні для утримання клієнтів, 
підвищення рівня їх залученості та збільшення обсягів
і вартості транзакцій?
Наскільки ці програми є життєздатними?
Наскільки ці програми корисні для покращення лояльності 
клієнтів у довгостроковій перспективі?
Як компанія запобігає зловживанню цими програмами 
лояльності?

ПОСЛУГИ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ ТА 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОСЛУГИ
Які послуги з доданою вартістю та диференційовані послуги 
надає компанія своїм клієнтам та продавцям?
Наскільки вони поширені і наскільки часто вони 
використовуються?
Які витрати пов'язані з наданням цих послуг?
Скільки додаткового використання та доходів вони 
приносять?

ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ КЛІЄНТІВ І 
ПРОДАВЦІВ
Чи зберігає компанія результати спостереження за клієнтами, 
продавцями та операціями?
Чи були випадки втрати, викрадення даних або спроб 
саботажу чи злому систем компанії?
Яких заходів вживає компанія для запобігання, виявлення
та уникнення кібер-саботажів?
Як компанія поводиться з платежами, які оскаржуються 
клієнтом?
Як компанія запобігає шахрайським операціям, виявляє
та справляється з ними?

a.

b.

c.
d.

e.

b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

19.

a.

b.
c.
d.

20.

a.

b.

c.

d.

e.

21.

Оригінал дослідницького звіту © CFA Institute: Investment Fundamentals of the Online Payments Sector:
A Framework for Investors by Alan Lok, CFA; Eunice Chu, ACCA; and Guruprasad Jambunathan, CFA, FRM/ англійською 
мовою доступний за посиланням: https://www.arx.cfa/~/media/6205DB123F4A48509A5BD8F566108A7E.ashx


