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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Трансформаційні процеси глобальної фінансової 

системи останнього десятиріччя сформовані, головним чином, під впливом 

двох факторів – глобальної фінансової кризи та розвитку екосистеми цифрових 

фінансів, відомих як фінансові технології, або ФінТех. Результати таких 

трансформацій фінансової системи спричинили необхідність ефективної 

реалізації завдань фінансового права, які мають базуватися на 

фундаментальних засадах, що формуються представниками фахових наукових 

спільнот та віддзеркалюються у нормативно-правових актах. Питання щодо 

регулювання та контролю розвитку галузі фінансових технологій як 

кроссдисциплінарної проблеми залишаються невирішеними та є предметом 

активної політичної й академічної дискусії та законодавчої нормотворчої 

діяльності. 

Динамічний розвиток ФінТех-індустрії надзвичайно актуалізував 

необхідність нормативно-правового регулювання сфери фінансових технологій. 

Маючи значний потенціал для розвитку не тільки фінансового ринку, а й 

економіки загалом, сектор ФінТеху вимагає оперативного прийняття 

законодавчих актів з регулювання та стимулювання діяльності ФінТех-

компаній.  

Трансформація економічної системи та відповідні нормативно-правові 

ініціативи в України, що актуалізовані сьогодні, обумовлені, зокрема, 

положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, згідно з якою 

відбуваються процеси лібералізації фінансових ринків та поступове приведення 

національного законодавства у відповідність до acquis ЄС. У зв’язку з цим у 

правовому полі України відбувається кардинальне оновлення законодавства в 

умовах державотворчих процесів, безпосередньо пов’язаних із максимальним 

використанням ресурсу ФінТеху, що зумовлює актуальність прийняття проєкту 

концептуального та стратегічного Закону України «Про платіжні послуги», а 

також проєкту спеціального Закону України «Про хмарні послуги», 

нормативного врегулювання обігу криптовалюти та правовідносин з 

краудфандингу та краудінвестингу із запозиченням позитивного досвіду 

зарубіжних країн. Прийняття Закону України «Про платіжні послуги» фактично 

імплементує основний правовий документ з регулювання галузі ФінТеху в ЄС – 

Директиву ЄС 2015/2366 «Про платіжні послуги на внутрішньому ринку» 

(Директива PSD2) – в національне законодавство України, що сприятиме 

інноваційному розвитку платіжного ринку та створенню системи відкритого 

банкінгу в Україні. 

Сьогодні в Україні відбувається активізація нормотворчості у фінансовій 

сфері, що відображається у збільшенні кількості нормативно-правових актів, їх 

розгалуженості, змістовій фрагментарності та суперечливості, що зумовлює 

потребу оновленого підходу до формування теоретико-методологічного 

підґрунтя для такої діяльності задля забезпечення ефективного застосування 

законодавства, а отже, й раціонального, повноцінного використання ресурсу 
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ФінТеху в Україні з максимальним його наближенням до європейських та 

світових правових аналогів. 

Окремо варто зазначити, що у правовій науці поки не порушувалася 

проблематика нормативно-правового регулювання ФінТеху у контексті 

комплексного дослідження. Відповідні питання, присвячені дослідженню 

окремих аспектів ФінТеху, розглянуті в роботах провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких: Ю.І. Аністратенко, В.О. Вайпан, Л.К. Воронова, 

Р.О. Гаврилюк, Д.О. Гетманцев, Ф. Годіно, О.О. Головашевич, Н.Л. Губерська, 

Є.П. Губін, М.О. Єгорова, Л.М. Касьяненко, Т.О. Коломоєць, І.Є. Криницький, 

М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, О.А. Лукашев, О.В. Макух, 

П.С. Пацурківський, Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, В.В. Тильчик, та фахівців з 

інших наук, таких як: А.О. Бондаренко, М.В. Дубина, Л.А. Дудинець, 

Н.М. Пантєлєєва, Г.М. Поченчук, С.М. Шкарлет, М.С. Яценко й М. Амстад, 

П. Гупта, М. МакКеффрі та А. Морозова та Ч. Тейлор, К. Уілсон, Е. Холтінен, 

А. Шифф, роботи яких і слугували базою для написання дисертації. 

З огляду на необхідність оновлення положень доктрини фінансового права, 

комплексного наукового аналізу для формування базису правової науки і 

практики в галузі ФінТеху, зокрема врегулювання категорійного апарату та 

теоретико-методологічних аспектів існування сфери фінансових технологій, 

проведення порівняльного аналізу системи ФінТеху в Україні й зарубіжних 

країнах та підходів до її нормативно-правового регулювання, було визначено 

актуальність дослідження. Крім того, потреба створення цілісного уявлення у 

фінансовому праві про правове забезпечення цифрових продуктів і процедур 

фінансових послуг  й удосконалення якості системи нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху зумовила комплексне наукове дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження пов’язана з трансформацією фінансового 

законодавства України, згідно з Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, корелює із Законами України: «Про Національний банк 

України» від 20 травня 1999 р., «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» від 5 квітня 2001 р., «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р., «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22 травня 2003 р., «Про електронні довірчі 

послуги» від 5 жовтня 2017 р., «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 

2014 р., «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р., «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із 

державного регулювання ринків фінансових послуг» (Закон України про 

«спліт») від 12 вересня 2019 р., «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про 

захист персональних даних» від 1 червня 2010 р., «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р., «Про 

державну таємницю від 21 січня 1994 р., «Про національну безпеку України» 

від 21 червня 2018 р., «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

від 5 жовтня 2017 р.; Постановами Національного банку України: «Положення 
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про електронні гроші в Україні» (№ 481 від 04.11.2010 р.), «Положення про 

порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та 

операторів послуг платіжної інфраструктури» (№ 43 від 04.02.2014 р.), «Про 

затвердження Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 

2020 року» (від 18.06.2015 р.), «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України» (№ 142 від 29.11.2019 р.). 

Дисертаційне дослідження здійснювалося в рамках реалізації положень 

Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

затвердженої Постановою НБУ від 18.06.2015 року № 391, Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та плану заходів,  

затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 

№ 67-р, та Стратегії розвитку ФінТеху в Україні до 2025 року, затвердженої 

Рішенням Правління НБУ № 1010-рш від 26 грудня 2019 року. Проблематика 

дисертаційного дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки на 2016-2020 рр., затвердженим на загальних зборах 

Національної академії правових наук України 03 березня 2016 року, а саме: 

правове регулювання інноваційного розвитку України; правове забезпечення 

інформаційної сфери України; правове забезпечення розвитку фінансової 

системи; враховує положення Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

за попередній період 2010-2015 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року. 

Тематика дисертації відповідає Перспективним напрямам дисертаційних 

досліджень на здобуття ступенів кандидата та доктора наук з юридичних 

спеціальностей, затвердженим рішенням Президії Національної академії 

правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. Дисертаційне дослідження 

виконано в межах комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного 

та господарського права Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування теоретико-методологічного підґрунтя для нормотворчої діяльності 

у фінансовій сфері задля створення наукового базису та подальшого 

удосконалення якості фінансового законодавства шляхом усунення наявних 

суперечностей, розгалуженості та фрагментарності чинних нормативно-

правових актів з регулювання галузі фінансових технологій як інституту 

фінансового права в Україні та надання пропозицій і рекомендацій щодо його 

практичної реалізації. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач: 

– охарактеризувати галузь ФінТеху як об’єкт нормативно-правового 

регулювання, як основу подальшого нормопроєктування та створення 

наукового підґрунтя; 

– розглянути основні підходи нормативно-правового регулювання та 

контролю галузі ФінТеху; 
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– окреслити основні етапи еволюційного розвитку нормативно-правового 

регулювання галузі фінансових технологій в Україні; 

– проаналізувати особливості нормативно-правового регулювання ФінТеху 

в ЄС; 

– виділити специфіку нормативно-правового регулювання ФінТеху в США; 

– здійснити компаративний аналіз нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні, ЄС та США; 

– визначити пріоритетні напрями нормативно-правового регулювання 

фінансових технологій в Україні з позиції доцільності імплементації; 

– розробити базову модель нормативно-правового регулювання ФінТеху та 

напрями її практичної реалізації; 

– визначити вектори новітнього правозастосування у галузі ФінТеху в 

Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху. 

Предмет дослідження – ФінТех як об’єкт нормативно-правового 

регулювання: теоретико-методологічний аспект. 

Методи дослідження. Методологія роботи базується на 

загальнотеоретичному осмисленні й окресленні об’єктивних закономірностей 

еволюційного розвитку фінансових технологій із використанням комплексного 

підходу для всебічного вивчення феномена ФінТеху на основі поєднання 

відомостей з різних джерел та системного підходу з метою вивчення об’єкта 

дисертаційного дослідження як цілісного комплексу взаємопов’язаних 

елементів. У процесі дослідження використовувалася сукупність методів і 

прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових (діалектичного, 

історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і спеціальних 

(документального аналізу, порівняльно-правового, статистичного тощо), 

застосування яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. Як 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість провести системний аналіз нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху та окремих її напрямів у зарубіжних 

країнах та в Україні (підрозділи 1.2, 1.3, Розділ 2). За допомогою історико-

правового методу визначено передумови виникнення та становлення феномену 

ФінТеху, особливості його розвитку та зумовлені історико-правовим розвитком 

характерні риси нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в окремих 

країнах (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2). Логіко-семантичний метод використано 

для формулювання відповідних дефініційних конструкцій (підрозділи 1.1, 1.3). 

Абстрактно-логічний метод застосовувався для визначення структури роботи і 

схеми побудови дослідження, генерації основної ідеї дослідження, класифікації 

підходів до нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху, розроблення 

моделі нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху (підрозділи 1.1, 1.2, 

3.2). Для з’ясування сутності, виокремлення основних властивостей принципів 

ФінТеху як інституту фінансового права, встановлення співвідношення їх із 
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суміжними правовими поняттями, а також виділення специфічних властивостей 

застосовано структурно-функціональний, системний методи, прийоми 

логічного методу (Розділ 1, підрозділи 2.3, 3.1). Методи моделювання, аналізу 

та синтезу використано під час розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

положень законодавства (підрозділи 3.2, 3.3). Застосування логіко-юридичного 

методу дало змогу сформулювати базові для дисертаційної роботи дефініції: 

«ФінТех» (підрозділ 1.3), «екосистема ФінТеху» (підрозділ 1.1). За допомогою 

методології порівняльного правознавства, прийомів логічного методу виявлено 

переваги й недоліки зарубіжного досвіду нормативного регулювання галузі 

ФінТеху, окреслено можливі шляхи його запозичення для України (підрозділи 

Розділ 2, підрозділ 3.1). Специфіка досліджуваного об’єкта та його 

розгалужений характер зумовили застосування низки наукових підходів: 

фундаментального, органічної єдності теорії й практики (підрозділи 1.1, 2.3, 

3.2, 3.3), поєднання критичного та раціонального (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1), 

порівняльно-ретроспективного (підрозділи 2.3, 3.1), єдності логічного та 

системного підходу. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку 

України, міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, а також зарубіжне законодавство. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення 

практичної діяльності регуляторів фінансової галузі України та зарубіжних 

країн, роз’яснення контролюючих органів, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання та статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням розвитку ФінТеху як інституту фінансового права та 

особливостей його нормативно-правового регулювання. За результатами 

дослідження обґрунтовано й сформульовано низку нових теоретичних 

положень та висновків, практичних рекомендацій та пропозицій. Зокрема: 

вперше: 

– запропоновано розглядати поняття ФінТеху як комплексну галузь, що 

включає інноваційні форми надання фінансових послуг ФінТех-компаніями, 

традиційними фінансовими установами та іншими суб’єктами економічних 

відносин суб’єктам фінансового ринку, фізичним особам та органам державної 

влади з використанням нової технологічної платформи, а також будь-яке інше 

програмне та технологічне нововведення, спрямоване на забезпечення якісної 

перебудови економічних та суспільних процесів та ефективної реалізації 

соціальних та економічних прав людини;  

– запропоновано оптимальний підхід до нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху, а саме системний (помірно нормативний 

(превентивний) з елементами ліберальності), який забезпечить формування та 

розвиток якісної екосистеми ФінТеху в рамках соціологічної юриспруденції з 

урахуванням соціальних, економічних та інформаційних аспектів розвитку 
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суспільних відносин в динаміці; обґрунтовано доцільність його подальшого 

застосування у нормотворчій діяльності та правозастосовній практиці; 

– розроблено базову модель нормативно-правового регулювання ФінТеху в 

Україні, яка сконцентрована на впровадженні таких основних регуляторних 

елементів, як інформаційна симетрія, фінансова стабільність та цілісність 

ринку; 

удосконалено: 

– систематизацію наявних підходів до нормативно-правового регулювання 

та контролю галузі ФінТеху в результаті компаративного аналізу норм 

фінансового та адміністративного законодавства України та зарубіжних країн. 

Доведено, що суттєві відмінності в системах нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху зумовлені різними підходами до нормотворчої 

діяльності в окремих країнах; 

– методологічні засади впровадження досвіду ЄС щодо нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху в Україні з урахуванням особливості 

сучасної правової системи в Україні та пріоритетів розвитку правової, зокрема 

фінансової правової, науки при визначенні та реалізації специфічних напрямів 

гармонізації законодавства України до правових актів ЄС; 

– теоретико-прикладні засади нормативно-правового регулювання 

фінансових технологій в Україні; зокрема, обґрунтовано пропозиції щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази у галузі ФінТеху, а саме прийняття 

Закону України «Про платіжні послуги» та спеціальних законів з регулювання 

обігу криптовалюти, правовідносин із краудфандингу та краудінвестингу;  

дістали подальшого розвитку: 

– науковий підхід до поняття «екосистема» ФінТеху як функціональної 

сукупності складників ФінТех-галузі, а також макро- та мікроелементів 

середовища, зокрема нормативного поля та правозастосовних політик і 

процедур, що її оточують та впливають на її існування та розвиток; 

– наукові положення щодо аналізу факторів розвитку ФінТеху, до яких 

належать: сприятливе правове та регуляторне середовище; створення 

інфраструктури для стимулювання динамічного розвитку; забезпечення 

доступу до інвестицій та реалізації перспективних високотехнологічних 

стартапів; наявність відповідного інтелектуального потенціалу; 

– теоретичні положення щодо загальної характеристики соціально-

економічних наслідків нормативно-правового регулювання та контролю галузі 

ФінТеху. Доведено нагальну потребу правового забезпечення створення сталої 

екосистеми ФінТеху, яка зумовлює розвиток політик та процедур щодо якісних 

та доступних фінансових послуг, розвиток фінансової грамотності населення, 

зміцнення тенденції ефективного розвитку кешлес-економіки, формування 

правових засад добросовісної конкуренції на ринку надання фінансових послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації 

можуть бути використаними у: 

– науково-дослідній роботі – в подальших науково-теоретичних розробках, 

пов’язаних з питаннями розвитку ФінТеху та нормативно-правового 
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регулювання галузі ФінТеху та її окремих напрямів (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 03.08.2020); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства з 

регулювання правовідносин у сфері фінансових технологій, зокрема для 

розроблення Закону України «Про краудфандинг та краудінвестинг»; 

– правозастовній діяльності – для вдосконалення практики застосування 

норм чинного законодавства у сфері фінансових технологій (акт впровадження  

АТ «Дойче Банк ДБУ» від 12.11.2020); 

– навчальному процесі – для методичного забезпечення та викладання 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове право», 

«Банківське право», «Інформаційне право», для написання підручників та 

навчальних посібників з відповідних курсів (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 03. 08.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення 

дисертаційної роботи були представлені автором та обговорювалися на 

засіданнях та науково-методичних семінарах кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету. Висновки та 

узагальнення дослідження відображені у публікаціях спеціалізованих 

юридичних видань України практичного спрямування: Pravo.ua (видавництво: 

«Юридична практика»), «ЮРИСТ&ЗАКОН», «Lexology». Результати та 

пропозиції дисертаційного дослідження були оприлюднені на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Цифрові трансформації України 2020: 

виклики та реалії» (м. Харків, 2020 р.); «Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

опубліковано десять наукових праць, зокрема: вісім наукових статей (чотири з 

них – у наукових фахових виданнях України категорії «Б», одна – у науковому 

періодичному виданні іншої держави, три – у спеціалізованих юридичних 

виданнях України) та дві тези доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, 3 розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 224 сторінки, 

з них основного тексту – 177 сторінок. Перелік використаних джерел містить 

220 найменувань на 23 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми дисертаційного 

дослідження, визначено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, 

методологічну, нормативну та науково-теоретичну основу, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про їх 

апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи. 
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Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження галузі фінтеху» 

містить три підрозділи, в яких здійснено аналіз еволюції формування та 

сутності поняття ФінТеху в контексті забезпечення нормативно-правового 

регулювання фінансового ринку.  

У підрозділі 1.1 «ФінТех як об’єкт нормативно-правового регулювання» 

встановлені об’єктивні обставини розвитку науки й техніки по всьому світі, що 

спричиняють появу та еволюцію нових специфічних форм симбіозу наявних 

систем та інноваційних технологій, в тому числі ФінТеху. На основі аналізу 

фінансового та адміністративного національного законодавства доведена 

відсутність як комплексної системи нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху, так і нормативної дефініції, яка описує її визначення, а отже, й 

різноваріантність її розуміння, тлумачення та застосування..  

Визначені перспективні напрями ФінТеху та, відповідно, предмет 

нормативно-правового регулювання галузі. Запропоновано авторське 

визначення ФінтеТеху й екосистеми ФінТеху та її складових компонентів. 

Проведений аналіз еволюційного розвитку ФінТеху з акцентом на необхідних 

факторах розвитку галузі ФінТеху. 

У підрозділі 1.2 «Основні підходи до нормативно-правового регулювання 

галузі ФінТеху» розглянуто світову практику нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху та систематизовані наявні підходи на прикладі 

нормативно-правового регулювання діяльності установ-емітентів електронних 

грошей та діяльності бізнес-акселераторів; запропонована відповідна їх 

класифікація з ґрунтовною характеристикою її компонент. Проаналізовано 

положення нормативно-правих актів ЄС з регулювання специфіки фінансових 

правовідносин, а саме: Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС про 

заснування, регулювання та пруденційний нагляд за діяльністю установ, які 

емітують електронні гроші від 18 вересня 2000 р (Директива 2000/46/ЄС); 

Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС щодо започаткування та 

здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та 

пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директив 2005/60/ЄС та 

2006/48/ЄС та скасовує Директиву 2000/46/ЄС» від 16 вересня 2009 року 

(Директива 2009/110/ЕС); Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 

«Щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення» від 20 

березня 2000 року (Директива 2000/12/ЄС); Директиви Європейського 

Парламенту та Ради ЄС про платіжні послуги на внутрішньому ринку, що 

вносить зміни до Директив 97/7/ЄС, 2002/65/ЄС, 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС та 

скасовує Директиву 97/5/ЄС (Директива 2007/64/ЄС). 

Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу (помірно 

нормативного (превентивного) з елементами ліберальності) до нормативно-

правового регулювання відносин у галузі ФінТеху. Виділені фактори, які 

найбільшою мірою впливають на специфіку процесу нормативно-правового 

регулювання та визначення того чи іншого підходу до нього.  

У підрозділі 1.3 «Еволюція нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху в Україні» досліджено розвиток процесу нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху в Україні та встановлено позитивну динаміку 
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формування галузі та її нормативно-правового регулювання за активної участі 

Уряду у формуванні відповідної екосистеми на основі досвіду ЄС. 

Проаналізовані положення національних нормативно-правових актів з 

регулювання фінансових правовідносин та, зокрема, галузі ФінТеху: «Про 

Національний банк України» від 20 травня 1999 р., «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р., «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р., «Про 

електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р., 

«Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 р., «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14 жовтня 2014 р., «Про валюту і валютні операції» від 21 

червня 2018 р., «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» 

(Закон України про «спліт») від 12 вересня 2019 р., виділено колізійні 

положення. 

Проведений комплексний аналіз змісту поняття ФінТеху як інноваційної 

форми надання фінансових послуг та феномена впровадження новітніх 

технологій у різні сфери діяльності. Запропонована авторська дефініція поняття 

ФінТеху. Акцентовано увагу на необхідності створення уніфікованої, 

комплексної та зрозумілої системи правового регулювання галузі ФінТеху, що 

забезпечить захист прав користувачів та їхніх персональних даних, сприятиме 

якісній трансформації всіх галузей економіки, реалізації соціальних та 

економічних прав людини та охороні інформації як напряму забезпечення 

інформаційної безпеки держави.   

Розділ 2 «Нормативно-правове регулювання ФінТеху в зарубіжних 

країнах та в Україні: порівняльно-правовий аналіз» складається з трьох 

підрозділів, у яких проведено порівняльний аналіз принципів та механізмів 

нормативно-правового регулювання ФінТеху в зарубіжних країнах (зокрема, в 

країнах ЄС та США) та в Україні.  

У підрозділі 2.1 «Особливості нормативно-правового регулювання ФінТеху 

у Європейському Союзі» досліджені трансформаційні процеси розвитку ринку 

платежів, що відбуваються сьогодні в ЄС та сприяють створенню та розвитку 

нових інституцій з надання фінансових послуг – ФінТех-компаній. 

Проаналізовано нормативно-правову базу ЄС з регулювання галузі ФінТех, 

виділено та охарактеризовано ключові етапи та проблеми її імплементації у 

законодавство країн-членів. На основі проведеного аналізу акцентовано увагу 

на істотному значенні Директиви ЄС 2015/2366 «Про платіжні послуги на 

внутрішньому ринку» (Директива PSD2) для розвитку галузі ФінТеху на всьому 

європейському просторі та за його межами. Виокремлено та проаналізовано 

переваги, отримані учасниками фінансового ринку внаслідок прийняття 

Директиви PSD2. У контексті дослідження досвіду ЄС з регулювання 

фінансових правовідносин проаналізовано положення першої платіжної 

Директиви ЄС 2007/64/EC – PSD1. Окремі питання нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху у ЄС досліджено на основі Директиви 2005/60/ЄС 
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та Регламенту (ЄС) № 1781/2006 Європейського Парламенту та Ради від 

15 листопада 2006 р. «Про інформацію про платника, що супроводжує 

перерахування коштів»; Директиви 2006/43/ ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 17 травня 2006 р. «Про обов’язковий аудит річних звітів та 

консолідованих звітів»; Регламенту № 924/2009 Європейського Парламенту та 

Ради «Про транскордонні платежі у Співтоваристві», Регламенту № 2560/2001 

№ 924/2009 Європейського Парламенту та Ради «Про транскордонні платежі в 

євро»; Регламенту № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради «Про 

встановлення технічних та ділових вимог щодо кредитних переказів та прямих 

дебетів в євро та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 924/2009», П’ятої 

Директиви 2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання 

коштів та фінансування тероризму, Законів Сполученого Королівства 

Великобританії та Північної Ірландії «Про електронні гроші» від 2011 р. та 

«Про цифрову економіку» від 2017 р., Закону Французької Республіки № 2004-

575 «Про довіру до цифрової економіки» від 21.06.2004 р., Закону ФРН «Про 

нагляд за платіжними послугами» від 13.01.2018 р., Законів Великого 

Герцогства Люксембургу «Про фінансовий сектор» від 1993 р., «Про платіжні 

послуги» від 2009 р., «Про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням 

тероризму» від 2004 р., «Про посилення правової бази з боротьби з 

відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» від 2010 р., «Про 

страхування» від 1991 р., «Про захист даних» зі змінами у 2018 році щодо 

поширення його дії на галузь ФінТеху та включення положень з обробки і 

передачі даних. Автором у систематизованому вигляді запропоновано перелік 

особливих ознак нормативно-правового регулювання відносин ФінТеху в ЄС. 

У підрозділі 2.2 «Нормативно-правове регулювання ФінТеху в США» 

розкрито характерні особливості системи нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в США. Представлено систему органів-регуляторів фінансової галузі 

із детальним описом їхнього правового статусу. Досліджено ринок ФінТех-

послуг США, який є одним з найбільш диверсифікованих у світі, а також 

особливості надання та нормативно-правового регулювання найактуальніших 

сфер сектору фінансових послуг, таких як: платежі, кредитування, фінансова 

освіта і грамотність, фінансові консультації і робо-консультативні послуги, 

послуги цифрової валюти (криптовалюта і маркери). Автором проаналізовано 

нормативно-правові акти США, що регулюють відносини у сфері використання 

фінансових продуктів і послуг, а саме: Закон про електронний переказ коштів і 

Положення E, Закон про рівні кредитних можливостей і Положення B, Закон 

про справедливу кредитну звітність та Положення V, Закон про доступи до 

термінових коштів і Постанова СС, Закон про правдивість заощаджень і 

Положення DD (що поширюється на депозитні рахунки), Закон про правдивість 

кредитування і Положення Z (що стосується споживчих кредитів), Закон Грема-

Ліча-Блейлі і Постанова P (що стосується конфіденційності), Закон про цінні 

папери від 1933 р., Закон про цінні папери і біржі від 1934 р., Закон про товарні 

біржі, Закон про електронний підпис в глобальній і національній торгівлі, Закон 

про єдині електронні угоди, Закон про американців-інвалідів (що охоплює 
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доступність онлайн і мобільних послуг для людей з обмеженими 

можливостями), Закон про захист прав користувачів телефонів (що охоплює 

використання автодозвонів і записаних дзвінків для зв’язку зі споживачами 

телефоном), Федеральний закон про арбітраж (що дозволяє сторонам 

заздалегідь домовлятися про обов’язковий арбітраж із багатьох споживчих і 

комерційних спорів) – та виокремлено їх особливості формулювання і 

співвідношення у системі законодавства в цілому.  

Виокремлені особливості нормативно-правового регулювання фінансових 

продуктів та послуг, «жорстка» регуляція яких зосереджена на процесі 

укладання контрактів, захисті інформації та правилах обмежень допустимих 

умов фінансових продуктів та послуг (особливо щодо споживчих кредитів та 

страхових продуктів). Автором визначені національні особливості нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху у США, зумовлені існуванням 

дворівневої структури регулювання обігу фінансових продуктів і послуг, а 

саме: широкі повноваження неурядових та квазірегуляторних організацій у 

сфері надання правил та рекомендацій щодо діяльності суб’єктів галузі 

ФінТеху; громіздке та складне федеральне регулювання більшості фінансових 

продуктів і послуг; існування різних юрисдикцій окремих штатів, які не завжди 

відповідають, а інколи й суперечать одна іншій; різний режим ліцензування та 

реєстрації різних видів діяльності ФінТеху – й запропоновано рекомендації 

щодо можливості запозичення деяких із них законодавством України. 

У підрозділі 2.3 «Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового 

регулювання ФінТеху в ЄС, США та Україні: принципи та механізми» 

проведений компаративний аналіз концепцій нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху в Україні, ЄС та США, виявлено схожість і 

розбіжності у застосовуваних правових підходах у досліджуваних країнах. 

Проаналізовано положення Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» щодо 

розвитку фінансового сектору та інновацій в Україні, Угоди про асоціацію між 

Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки та плану заходів щодо її реалізації (Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 р. № 67-р), Регламенту Європейського Парламенту і 

Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з 

опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (Загальний 

регламент про захист даних), Закону України «Про захист персональних даних» 

від 1 червня 2010 р., Постанови НБУ «Про здійснення операцій з 

використанням електронних платіжних засобів» від 5 листопада 2014 р. № 705. 

Автором визначений вектор розвитку національного законодавства України у 

сфері регулювання ФінТеху відповідно до  загальноєвропейської тенденції 

щодо створення зони відкритого банкінгу у платіжній інфраструктурі та 

приведення свого регуляторного поля у відповідність до законодавства ЄС. 

Доведено близькість системи нормативно-правового регулювання ФінТеху до 

концепції регулювання фінансових технологій ЄС. Надано рекомендації щодо 

збалансованого впровадження досвіду ЄС у питанні наближення національного 
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платіжного законодавства України до acquis ЄС з урахуванням національного 

менталітету та інших особливостей. 

Розділ 3 «Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні» містить три підрозділи, в яких запропоновані шляхи 

вдосконалення нормативно-правового регулювання ФінТеху в Україні.  

У підрозділі 3.1 «Пріоритетні напрями нормативно-правового регулювання 

розвитку ФінТеху в Україні» проаналізовано динаміку розвитку ФінТеху в 

Україні в умовах відсутності комплексної системи нормативно-правового 

регулювання галузі та визначено об’єктивні чинники, що перешкоджають її 

створенню. Акцентовано увагу на ефективності імплементації законодавства 

ЄС в частині створення якісної національної системи нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху за умови врахування особливостей сучасної 

правової системи в Україні у процесі визначення й реалізації специфічних 

напрямів гармонізації законодавства України з правовими актами ЄС. 

Зазначено важливість прийняття Закону про платіжні послуги, який фактично 

імплементує директиву PSD 2 в національне законодавство України. 

Досліджено та охарактеризовано проєкт Закону України «Про платіжні 

послуги», наголошено на необхідності його прийняття. Проаналізовано 

положення Постанови Правління НБУ від 29.11.2019 р. № 142 «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», 

згідно з якою було внесено зміни до Положення про порядок емісії електронних 

платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого 

постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705, а також Стратегії розвитку 

ФінТеху в Україні до 2025 року із визначенням її ролі для розвитку 

національної економіки та процесу нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху як інституту фінансового права. Автором запропоновані та 

обґрунтовані напрями й процеси створення технологічно та юридично 

захищеної екосистеми ФінТеху в Україні.  

У підрозділі 3.2 «Базова модель» нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні та її реалізація» розроблено та запропоновано авторську 

модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, яка заснована на таких 

регуляторних елементах, як: інформаційна симетрія; фінансова стабільність; 

цілісність ринку. При цьому зазначені позитивні соціально-економічні наслідки 

збільшення інформаційної симетрії та головні ризики для цілісності ринку з 

боку ФінТеху, які необхідно враховувати, створюючи систему нормативно-

правового регулювання ФінТеху, надані відповідні рекомендації. 

Охарактеризовані принципи побудови пропонованої моделі, до яких віднесені: 

правова визначеність, нейтральність технологій та пропорційність. 

Проаналізовані положення законопроектів «Про обіг криптовалюти в Україні» 

№ 7183 від 06.10.2017 р. та «Про стимулювання ринку криптовалют та їх 

похідних в Україні» № 7183-1 від 10.10.2017 р. Рекомендовано розроблення та 

прийняття нормативно-правових актів з регулювання галузі ФінТеху в Україні, 

зокрема Закону України «Про краудфандинг та краудінвестинг», та відповідної 

системи органів державної влади – комітетів з регулювання окремих напрямів 
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галузі ФінТеху – з метою забезпечення створення умов для їхнього 

ефективного розвитку та контролю за ними. 

У підрозділі 3.3 «Вектори новітнього правозастосування у галузі ФінТеху в 

Україні» доведена актуальність створення в Україні експериментального 

тестового середовища з регулювання правовідносин ФінТеху, при цьому 

виокремлені й проаналізовані особливості процесу, які полягають у 

забезпеченні системи активного моніторингу та оцінки соціального та 

економічного ефекту, що виробляються внаслідок впровадження ФінТех-

продукту або послуги. Проаналізований Концепт платформи інноваційних 

фінансових рішень НБУ 2020, в якому запропоновані інструменти та 

функціонал українського регуляторного тестового середовища, його 

організаційна структура та робота в розрізі бізнес-процедур. Автором визначені 

напрями подальшого дослідження розвитку системи нормативно-правового 

регулювання ФінТеху. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено комплексний теоретико-

методологічний аналіз та нове рішення наукового завдання правового 

забезпечення галузі ФінТех як складника правового забезпечення розвитку 

фінансової системи в Україні, зокрема: визначено поняття ФінТеху та його роль 

в законодавчому полі фінансового права, досліджена ґенеза розвитку 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху, обґрунтована необхідність 

створення системи комплексного нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху та окремих її підгалузей, а також запропоновані шляхи вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення для ефективної реалізації факторів 

розвитку ФінТеху в Україні. Це дозволило сформулювати висновки теоретико-

методологічного та науково-практичного характеру.  

1. З’ясовано, що дефініція «ФінТех» охоплює інноваційні форми надання 

фінансових послуг ФінТех-компаніями, традиційними фінансовими установами 

та іншими суб’єктами економічних відносин суб’єктам фінансового ринку, 

фізичним особам та органам державної влади з використанням нової 

технологічної платформи, а також будь-яке інше програмне та технологічне 

нововведення, спрямоване на забезпечення якісної перебудови економічних та 

суспільних процесів та ефективної реалізації соціальних та економічних прав 

людини. Виділено складники екосистеми ФінТеху як функціональної 

сукупності складників ФінТех-галузі, а також мікро- та мікроелементів 

середовища, що її оточують та впливають на її існування й розвиток. 

Відповідно, до них віднесені: елементи інфраструктури, сприятливе правове та 

регуляторне середовище, доступ до інвестицій, ФінТех-проєкти та стартапи, 

кадровий зріз, суб’єкти фінансового ринку та їх асоціації, стейкхолдери та інші 

афілійовані особи. Дефініції запропоновано використовувати з метою 

забезпечення якості процесу подальшого нормопроєктування та створення 

наукового підґрунтя для надання методичних рекомендацій в процесі 

ефективної національної нормотворчості. 
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2. Розроблено відповідну класифікаційну систему підходів до нормативно-

правового регулювання та контролю галузі ФінТеху. Узагальнено досвід 

нормативно-правового регулювання інституту ФінТеху в зарубіжних країнах, 

на основі чого систематизовано наявні підходи до нормативно-правового 

регулювання галузі: механістичний та системний підходи; нормативний та 

ліберальний підходи; превентивний та вичікувальний підходи. Визначено 

оптимальний підхід до нормативно-правового регулювання та контролю галузі 

ФінТеху. Обґрунтовано та доведено, що застосування саме системного підходу 

(помірно нормативного (превентивного) з елементами ліберальності) до 

нормативно-правового регулювання та контролю галузі ФінТеху забезпечить 

формування та розвиток якісної екосистеми ФінТеху в рамках соціологічної 

юриспруденції з урахуванням соціальних, економічних та інформаційних 

аспектів розвитку суспільних відносин в динаміці. 

3. Проаналізовано еволюційний розвиток галузі фінансових технологій як 

інституту фінансового права, встановлені фактори розвитку ФінТеху, до яких 

належать: сприятливе правове та регуляторне середовище; створення 

інфраструктури для стимулювання динамічного розвитку; забезпечення 

доступу до інвестицій та реалізації стартапів; наявність відповідного 

інтелектуального потенціалу. Виділені фактори, які найбільшою мірою 

впливають на специфіку процесу нормативно-правового регулювання та 

визначення того чи іншого підходу до нього, а саме: політична воля конкретної 

держави; відсутність об’єктивних перешкод, обмежень та бар’єрів для розвитку 

ФінТеху; створення взаємопов’язаної та взаємозалежної системи розвитку 

фінансових технологій з участю традиційного сектору надання фінансових 

послуг та інноваційних ФінТех-компаній; створення єдиної загальнодоступної 

платформи з презентації та можливості тестового впровадження перспективних 

ФінТех-продуктів та підтримка її на державному рівні; гарантії забезпечення 

інформаційної безпеки в контексті специфіки ФінТех-продуктів. 

4. Проаналізовано еволюцію законодавства ЄС про ринок платежів та 

платіжні системи. Обґрунтовано значення й доцільність упровадження 

Директиви PSD2 як базового стандарту нормативно-правового регулювання 

галузі ФінТеху на всьому європейському просторі та за його межами. 

Виявлено, що створення системи відкритого банкінгу в ЄС відбулося значною 

мірою саме шляхом імплементації Директиви PSD2 країнами-членами, що 

зіткнулося із певними ускладненнями: неспроможністю технічного 

забезпечення системи відкритого банкінгу програмним забезпеченням через 

ускладнення його реалізації, правової легалізації та комерціалізації, а також 

недовірою користувачів (клієнтів) до нововведених небанківських платіжних 

інститутів та їх небажанням надавати небанківським установам доступ до своєї 

приватної інформації та фінансових даних. Констатовано, що Директива PSD2 

має велике значення для розвитку галузі ФінТеху, надаючи рівні можливості на 

фінансовому ринку традиційним фінансовим установам та ФінТех-команіям. 

Консолідація традиційного банківського сектору з інноваційними фірмами 

надає взаємовигідні значні переваги – доступ до даних клієнтів банків для 
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ФінТех-компаній та можливість розробляти та впроваджувати інноваційні 

ФінТех-продукти для банків.  

5. Досліджено особливості нормативно-правового регулювання ФінТеху у 

США та визначені можливі пріоритети запозичення їх для України. 

Встановлено, що розвиток інноваційних технологій у США активно 

підтримується урядом на тлі жорсткого регулювання фінансових продуктів та 

послуг, що надаються споживачам, що зосереджене насамперед на процесі 

укладання контрактів та захисту інформації; також існують правила, що 

обмежують допустимі умови фінансових продуктів та послуг (особливо щодо 

споживчих кредитів та страхових продуктів). ФінТех-продукти та послуги у 

США підпадають під юрисдикцію цілого ряду як федеральних регуляторних 

органів, так і органів на рівні окремих штатів, які мають широкі повноваження 

у цій сфері. Визначені характерні особливості регулювання галузі ФінТеху у 

США, до яких необхідно віднести: дворівневу структуру регулювання 

фінансових продуктів і послуг; широкі повноваження неурядових та 

квазірегуляторних організацій у сфері надання правил та рекомендацій щодо 

діяльності суб’єктів галузі ФінТеху; громіздке та складне федеральне 

регулювання більшості фінансових продуктів і послуг; існування різних 

юрисдикцій окремих штатів, які не завжди відповідають, а інколи й суперечать 

одна іншій; різний режим ліцензування та реєстрації різних видів діяльності 

ФінТеху. 

6. Проведено компаративний аналіз нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні, ЄС та США та надано рекомендації щодо особливостей 

застосування досвіду іноземних країн у процесі новітнього нормативно-

правового урегулювання галузі ФінТеху в Україні. Зазначено, що 

трансформація економічної системи України, яка сьогодні відбувається, 

обумовлена, зокрема, й положеннями Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, згідно з якою відбуваються процеси лібералізації фінансових ринків та 

поступове приведення національних чинних законів (в тому числі – у сфері 

платіжних послуг) та майбутнього законодавства у відповідність до acquis ЄС. 

Рекомендовано у застосуванні досвіду іноземних країн в процесі нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху підтримувати розумний баланс в 

процесі нормотворчості та правозастосування з урахуванням національного 

менталітету та інших особливостей. 

7. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового регулювання 

фінансових технологій в Україні з позиції доцільності імплементації 

законодавства ЄС з урахуванням особливості сучасної правової системи в 

Україні, пріоритетів розвитку правової і, зокрема, фінансової правової науки. 

Шляхом аналізу концепцій нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху 

в Україні, ЄС та США визначено, що для України є близькою модель ЄС, за 

якою сьогодні й розвивається національна правова система, зокрема, у напрямі 

регулювання фінансових технологій. Україна наслідує загальноєвропейську 

тенденцію створення зони відкритого банкінгу у платіжній інфраструктурі та 

приводить своє регуляторне поле у відповідність до законодавства ЄС. 

Наголошено, що імплементація законодавства ЄС є дієвим та ефективним 
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підходом до створення якісної системи нормативно-правового регулювання 

галузі ФінТеху. При цьому регулятори повинні врахувати особливості сучасної 

правової системи в Україні у процесі визначення та реалізації специфічних 

напрямів гармонізації законодавства України з правовими актами ЄС. 

Визначено пріоритетні напрями нормативно-правового регулювання розвитку 

ФінТеху в Україні, до яких віднесено: гнучке та цілісне правове та економічне 

регулювання; розвинута інноваційна кешлес-економіка; фасилітація технологій 

та інновацій; державна підтримка розвитку та реалізації ФінТех-стартапів; 

високий рівень цифрової та фінансової грамотності населення; підвищення 

кількості ІТ (діджитал)-спеціалістів фінансового ринку; створення 

експортоорієнтованого інноваційного сектору; створення ефективної 

фінансової інклюзії громадян і бізнесу 

8. Розроблено базову модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, 

яка сконцентрована на впровадженні таких основних регуляторних елементів, 

як: інформаційна симетрія, фінансова стабільність та цілісність ринку; 

запропоновані напрями її практичної реалізації. Пропонована модель 

нормативно-правового регулювання ФінТеху побудована згідно з актуальною 

тенденцією впровадження підходу «регулювання на основі принципів» 

(Principle-Based Regulation), який набуває все більшого значення у світлі 

розвитку технологій, адже його легше застосувати до нових бізнес-моделей, які 

швидко еволюціонують та розвиваються, завдяки меншій необхідності частоти 

перегляду та обсягу адаптації законодавства. Принципами, які рекомендовано 

впровадити, є: правова визначеність, нейтральність технологій та 

пропорційність. Зазначені принципи спрямовані на досягнення рівних умов для 

учасників ринку та набувають більшої актуальності у контексті розвитку 

цифрових фінансів та ФінТеху загалом. 

9. Обґрунтовано важливість прийняття Закону про платіжні послуги в 

Україні в контексті наближення нормативно-правової системи з регулювання 

галузі ФінТеху до законодавства ЄС, ухвалення якого фактично імплементує 

директиву PSD 2 в національне законодавство України, сприятиме формуванню 

інноваційної та перспективної платіжної інфраструктури в Україні та дасть 

можливість національному ринку платіжних послуг набути більшої 

лібералізації; спеціальних законів з регулювання обігу криптовалюти, 

правовідносин з краудфандингу та краудінвестингу, а також реалізації Стратегії 

розвитку ФінТеху в Україні до 2025 року як стратегічних базових нормативно-

правових актів. Підкреслено, що прийняття та реалізація зазначених 

нормативно-правових актів сприятиме створенню сталої технологічно та 

юридично захищеної екосистеми ФінТеху. Реалізація положень Стратегії 

розвитку ФінТеху в Україні до 2025 року сприятиме створенню в країні 

цілісної, конкурентоспроможної ФінТех-екосистеми, яка відзначатиметься 

інвестиційною привабливістю та прибутковістю та буде інтегрована у 

глобальну фінансову екосистему. Обґрунтовано актуальність створення в 

Україні експериментального тестового середовища з регулювання 

правовідносин ФінТеху та запропоновано практичні засоби його реалізації з 

характерними особливостями, які полягають у необхідності забезпечення 
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системи активного моніторингу та оцінки (із залученням експертів та 

представників громадськості) соціального та економічного ефекту, що 

виробляються внаслідок впровадження ФінТех-продукту або послуги, з метою 

створення емпіричної бази для подальшого підсумкового рішення щодо 

доцільності поширення регулювання на національну юрисдикцію в повному 

обсязі.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Бухарін Г.О. ФінТех як об’єкт нормативно-правового регулювання: 

теоретико-методологічний аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 

2020. 

Дисертація є комплексним науковим дослідженням питань нормативно-

правового регулювання ФінТеху як інноваційної форми надання фінансових 

послуг, що динамічно розвивається та має значний вплив на розвиток 

національної економіки, сприяючи її інтеграції до глобальної фінансової 

системи. 

Проаналізований еволюційний розвиток ФінТеху в Україні та зарубіжних 

країнах та проведено компаративну характеристику національного 

законодавства та законодавства зарубіжних країн з регулювання галузі 

ФінТеху. Надані авторські дефініції ФінТеху та споріднених понять. 

Систематизовані й охарактеризовані наявні підходи, та розроблено відповідну 

класифікаційну систему підходів до нормативно-правового регулювання та 

контролю галузі ФінТеху.  

Досліджено практику нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в 

зарубіжних країнах із визначенням характерних ознак та надано рекомендації 

щодо застосування досвіду зарубіжних країн для створення якісної 

національної системи нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху з 

урахуванням особливостей сучасної правової системи в Україні.  

Сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації з удосконалення 

національної системи нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху та 

основних її напрямів. Розроблено та запропоновано модель нормативно-

правового регулювання ФінТеху в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних 

країн. Обґрунтована та доведена актуальність створення в Україні 

експериментального регулювання правовідносин ФінТеху, запропоновані його 

характерні особливості. 

Ключові слова: гармонізація законодавства, компаративний аналіз, 

нормативно-правове регулювання ФінТеху, підходи до нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху, ринок платежів, фінансовий ринок, фінансові 

правовідносини, фінансові продукти та послуги, фінансові технології, ФінТех. 
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Бухарин Г.А. ФинТех как объект нормативно-правового 

регулирования: теоретико-методологический аспект.– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет. – 

Запорожье, 2020. 

Диссертация является комплексным научным исследованием вопросов 

нормативно-правового регулирования ФинТеха как инновационной формы 

предоставления финансовых услуг, которая динамично развивается и имеет 

значительное влияние на развитие национальной экономики, способствуя ее 

интеграции в глобальную финансовую систему. 

Проанализировано эволюционное развитие ФинТеха в Украине и 

зарубежных странах и проведена компаративная характеристика национального 

законодательства и законодательства зарубежных стран по регулированию 

отрасли ФинТеха. Предоставлены авторские дефиниции ФинТеха и 

родственных понятий. Систематизированы и охарактеризованы существующие 

подходы, и разработана соответствующая классификационная система 

подходов к нормативно-правовому регулированию и контролю отрасли 

ФинТеха.  

Исследована практика нормативно-правового регулирования отрасли 

ФинТеха в зарубежных странах с определением характерных признаков, и даны 

рекомендации по применению опыта зарубежных стран для создания 

качественной национальной системы нормативно-правового регулирования 

отрасли ФинТеха с учётом особенностей существующей правовой системы в 

Украине.  

Сформулированы выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию национальной системы нормативно-правового 

регулирования отрасли ФинТеха и основных ее направлений. Разработана и 

предложена модель нормативно-правового регулирования ФинТеха в Украине с 

учётом опыта зарубежных стран. Обоснована и доказана актуальность создания 

в Украине экспериментального регулирования правоотношений ФинТеха, 

предложены его характерные особенности.  

Ключевые слова: гармонизация законодательства, компаративный анализ, 

нормативно-правовое регулирование ФинТеха, подходы к нормативно-

правовому регулированию отрасли ФинТех, рынок платежей, финансовые 

правоотношения, финансовые продукты и услуги, финансовые технологии, 

финансовый рынок, ФинТех. 

 

Bukharin H. O. FinTech as an object of the statutory regulation: theoretical 

and methodological aspect. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of legal science, specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Zaporizhzhia 

National University. – Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis is a comprehensive scientific study of the issues of regulatory legal use 

of FinTech as an innovative form of providing financial services that is dynamically 
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developing and has a significant impact on the development of the national economy, 

contributing to its integration into the global financial system. 

The evolutionary development of FinTech in Ukraine and foreign countries is 

analyzed and a comparative characteristic of the national legislation and the 

legislation of foreign countries on the regulation of the FinTech industry is carried 

out. The author's definitions of FinTech and related concepts are provided. The 

existing approaches have been systematized and characterized, and an appropriate 

classification system has been developed for the approaches to legal regulation and 

control of the FinTech industry. 

The practice of legal regulation of the FinTech industry in foreign countries has 

been investigated with the definition of characteristic features and recommendations 

are given on the use of the experience of foreign countries to create a high-quality 

national system of legal regulation of the FinTech industry, taking into account the 

peculiarities of the existing legal system in Ukraine.  

Conclusions, suggestions and recommendations for improving the national 

system of legal regulation of the FinTech industry and its main directions have been 

formulated. A model of legal regulation of FinTech in Ukraine was developed and 

proposed, taking into account the experience of foreign countries. The urgency of the 

creation of experimental regulation of FinTech legal relations in Ukraine is 

substantiated and proved, and its characteristic features are proposed. 

Keywords: approaches to the FinTech industry legal regulation, comparative 

analysis, financial legal relations, financial market, financial products and services, 

financial technology, FinTech legal regulation, FinTech, harmonization of 

legislation,payments market.  
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