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АНОТАЦІЯ 

 

 

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

теоретико-методологічний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 

2020. 

Представлена робота є комплексним науковим дослідженням питань 

нормативно-правового регулювання ФінТеху як інноваційної форми надання 

фінансових послуг. 

У дисертаційному дослідженні з позиції визначення специфічних 

особливостей новітніх фінансових технологій проведений ґрунтовний аналіз 

змісту поняття ФінТеху, що динамічно розвивається та поступово заміщує 

собою традиційні інструменти фінансової сфери. Надано загальнотеоретичне 

узагальнення значення та ролі ФінТеху та соціально-економічного ефекту, 

створюваного ним, для розвитку національної економіки.  

У дисертації обґрунтовано висновок про визначальну роль ФінТеху у 

процесі розвитку вітчизняної економіки та її інтеграції у глобальну 

економічну систему. 

Проаналізовано рівень наукових розробок у галузі ФінТеху та розкрито 

зміст поняття «ФінТех» із визначенням окремих підходів до його 

тлумачення, а саме: інституційний, галузевий, функціональний та 

операційний. При цьому зроблено висновок про відсутність комплексного 

поняття ФінТеху саме в українському правовому полі на фоні активного 

розвитку теми фінансових технологій вітчизняними та зарубіжними 
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дослідниками інших галузей наук. У зв’язку із чим, надано авторські 

дефініції ФінТеху та спорідненим поняттям. 

Досліджено еволюційний розвиток ФінТеху та конкретизовані його 

етапи з наданням характеристики періодів та історичної ретроспективи. 

Зазначено, що еволюція фінансових технологій відзначається значними 

трансформаційними процесами глобального рівня. На основі проведеного 

еволюційного аналізу розроблено комплексну топологію галузі ФінТеху, яка 

включає п'ять основних напрямків: фінанси та інвестиції, операції та 

управління ризиками, платежі та інфраструктура, безпека та монетизація 

даних, споживчий інтерфейс. Надано характеристику окремих напрямків та 

глобальних трендів ФінТеху із зазначенням особливостей їх впровадження та 

ролі в розвитку фінансових технологій та економіки в цілому.  

Виокремлені 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. 

Обґрунтований висновок щодо інвестиційної привабливості галузі 

ФінТеху в Україні та проаналізовані її чинники.  

Запропоноване авторське визначення поняття екосистеми ФінТеху із її 

складовими, до яких віднесені: елементи інфраструктури, сприятливе 

правове та регуляторне середовище, доступ до інвестицій, безпосередньо 

ФінТех-проєкти та стартапи, кадровий зріз (спеціалісти та експерти зі 

спеціальних питань юриспруденції, бухгалтерії, оподаткування, 

програмування, проєктної діяльності та управління проєктами), суб’єкти 

фінансового ринку та їх асоціації, різноманітні стейкхолдери: партнери, 

постачальники, інвестори та інші афілійовані особи. 

Наголошено на важливому значенні сприятливого правового та 

регуляторного середовища як обов’язкової передумови розвитку ФінТеху та 

невід’ємної компоненти екосистеми галузі. Проаналізовано та 

охарактеризовано поняття «регуляторної пісочниці», що з’явилося у 
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категоріальному апараті ФінТеху у зв’язку із поступовим його 

впровадженням до економічних систем розвинутих країн світу та створенням 

відповідної нормативно-правової бази, та яке сьогодні має широке 

застосування як дефініція регуляторного тестового середовища та правового 

простору для стимулювання розвитку ФінТеху в окремій країні. 

Досліджено практику створення тестового середовища для розвитку 

ФінТеху в зарубіжних країнах та визначені обов’язкові вимоги для успішної 

реалізації програми розвитку інноваційної індустрії, до яких віднесено: 

відповідне правове поле, яке стимулює впровадження зрозумілих правил для 

ведення інноваційного бізнесу, сприятливі умови оподаткування, 

інвестування та ліцензування, забезпечення захисту прав суб’єктів 

правовідносин ФінТех-галузі.  

Охарактеризовано та систематизовано існуючи підходи до нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху: механістичний та системний 

підходи; нормативний та ліберальний підходи; превентивний та 

вичікувальний підходи. Розроблено відповідну класифікаційну систему 

підходів 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. 

Досліджено еволюцію та особливості нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху в Україні та рекомендований збалансований 

підхід при впровадженні дієвої системи правового регулювання та наданні 

можливостей перспективного розвитку завдяки державному дерегулюванню 

галузі ФінТеху. При цьому зазначено, що з одного боку, найефективнішим 

підходом є імплементація законодавства ЄС, з іншого боку – регулятори 

повинні врахувати особливості існуючої правової системи в Україні, 
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визначити та реалізувати специфічні напрями гармонізації законодавства 

України до низки правових актів ЄС. 

Досліджено систему нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху та окремих її напрямів в Україні та зарубіжних країнах. Підкреслено 

велике значення Директиви PSD2 для розвитку галузі ФінТеху на всьому 

європейському просторі та за його межами. Визначені перешкоди створення 

системи відкритого банкінгу в зарубіжних країнах та процесу імплементації 

Директиви PSD2 в національне законодавства держав-членів ЄС. 

Проаналізовані переваги суб’єктів фінансового ринку ЄС в результаті 

прийняття Директиви PSD2. 

Проведено порівняльний аналіз принципів та механізмів нормативно-

правового регулювання ФінТеху в зарубіжних країнах (зокрема, в країнах ЄС 

та США) та в Україні. Доведена необхідність комплексного правового 

регулювання як системи ФінТеху в цілому, так і її окремих підгалузей, 

відповідно до їх функціонального призначення. 

Визначено, що Україна слідує загальноєвропейській тенденції 

створення зони відкритого банкінгу у платіжній інфраструктурі та приводить 

своє регуляторне поле у відповідність до законодавства ЄС. Відповідно, 

підкреслена важливість прийняття Закону про платіжні послуги в Україні, 

який фактично імплементує директиву PSD 2 в національне законодавство 

України, сприятиме формуванню інноваційної та перспективної платіжної 

інфраструктури в Україні та надасть можливості національному ринку 

платіжних послуг набути більшої лібералізації. Наголошено на визначальній 

ролі Стратегії розвитку ФінТеху в Україні до 2025 року для розвитку галузі 

ФінТеху та її нормативно-правового регулювання в Україні, реалізація 

положень якої сприятиме створенню в країні цілісної, конкурентоспроможної 

ФінТех-екосистеми, яка відзначатиметься інвестиційною привабливістю та 

прибутковістю та буде інтегрована у глобальну фінансову екосистему. При 

цьому, підкреслена важливість та необхідність забезпечення технологічного 

та юридичного захисту екосистеми, для чого необхідне створення відповідної 
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якісної нормативно-правової системи з виваженого регулювання та розвитку 

галузі ФінТеху. 

Розроблено та запропоновано модель нормативно-правового 

регулювання ФінТеху в Україні, яка охоплює основні принципи, якими 

керуються регулятори (з урахуванням досвіду зарубіжних країн), та має на 

меті зосередити увагу законодавців на кількох основних регуляторних 

елементах, зважаючи на специфічний різноманітний ландшафт самого 

феномену ФінТеху з його різноманітними напрямами, а саме: інформаційна 

симетрія; фінансова стабільність; цілісність ринку. Визначені та 

охарактеризовані переваги та позитивні наслідки впровадження та реалізації 

кожного з регуляторних елементів. 

На основі аналізу існуючих практик нормативно-правового 

регулювання ФінТеху в зарубіжних країнах, при реалізації моделі 

нормативно-правового регулювання ФінТеху, рекомендовано дотримуватися 

тенденції впровадження підходу «регулювання на основі принципів» 

(Principle-Based Regulation), відокремлюючи його від підходу «регулювання 

на основі правил» (Rule-Based Regulation). Принципами, які рекомендовано 

впровадити, є: правова визначеність, нейтральність технологій та 

пропорційність. Зазначені принципи спрямовані на досягнення рівних умов 

для учасників ринку та посилюють свою актуальність у контексті розвитку 

цифрових фінансів та ФінТеху загалом. 

Запропоновано прийняття переліку нормативно-правових актів з 

регулювання ФінТеху, який може бути доповнений за умов підвищення 

актуалізації окремих напрямків галузі, а також створення органів державної 

влади – комітетів з регулювання окремих напрямків галузі ФінТеху, а саме: 

комітетів з питань краудфандингу, регулювання криптовалют та штучного 

інтелекту, в яких вже сьогодні відчувається потреба. Зазначено доцільність їх 

підпорядкування Міністерству цифрової трансформації України. 

Обґрунтована актуальність створення в Україні експериментального 

регулювання правовідносин ФінТеху у вигляді регуляторної пісочниці, 
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запропоновані його характерні особливості, а саме: необхідність 

забезпечення системи активного моніторингу та оцінки (з залученням 

експертів та представників громадськості) соціального та економічного 

ефекту, що виробляються внаслідок впровадження ФінТех-продукту або 

послуги, з метою створення емпіричної бази для подальшого винесення 

підсумкового рішення щодо доцільності розповсюдження регулювання на 

національну юрисдикцію в повному обсязі. 

Ключові слова: гармонізація законодавства, компаративно-правовий 

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. 

 

 

ANNOTATION 

 

 

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

and methodological aspect. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia. 2020. 

The thesis is a comprehensive scientific study of legal regulation of FinTech 

as an innovative form of financial services.  

Research from the standpoint of determining the specific features of the 

latest financial technologies, a thorough analysis of the content of the concept of 

FinTech, which is developing dynamically and gradually replaces the traditional 

instruments of the financial sector, has been carried out in the thesis. The 

theoretical generalization of the meaning and role of FinTech and the socio-
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economic effect created by it for the development of the national economy is 

given. 

The thesis substantiates the conclusion about the decisive role of FinTech in 

the process of development of the domestic economy and its integration into the 

global economic system. 

The level of scientific developments in the field of FinTech is analysed and 

the content of the concept of “FinTech” is revealed with the definition of separate 

approaches to its interpretation, namely: institutional, sectorial, functional and 

operational. At the same time, it was concluded that there is no complex concept of 

FinTech in the Ukrainian legal field against the background of active development 

of the topic of financial technologies by domestic and foreign researchers in other 

fields of science. In this regard, the author's definitions of FinTech and related 

concepts are provided. 

The evolutionary development of FinTech is studied and its stages are 

specified with the characteristic of periods and historical retrospective. It is noted 

that the evolution of financial technologies is marked by significant transformation 

processes at the global level. Based on the evolutionary analysis, a comprehensive 

topology of the FinTech industry has been developed, which includes five main 

areas: finance and investment, operations and risk management, payments and 

infrastructure, data security and monetization, the consumer interface. The 

characteristic of separate directions and global trends of FinTech is given with the 

indication of features of their introduction and their role in the development of 

financial technologies and economy as a whole. 

Factors of the development of FinTech, which include: favourable legal and 

regulatory environment; creation of infrastructure to stimulate dynamic 

development; providing access to investment and implementation of start-ups; 

availability of appropriate intellectual potential are highlighted. 

The conclusion on the investment attractiveness of the FinTech industry in 

Ukraine is substantiated and its factors are analysed. 
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The author's definition of the concept of FinTech ecosystem with its 

components is given, which includes: infrastructure elements, favourable legal and 

regulatory environment, access to investment, directly FinTech projects and start-

ups, staff (specialists and experts in special issues of jurisprudence, accounting, 

taxation, project activities and project management), financial market entities and 

their associations, various stakeholders: partners, suppliers, investors and other 

affiliates. 

The importance of a favourable legal and regulatory environment as a 

prerequisite for the development of FinTech and an integral part of the industry's 

ecosystem is emphasized. The concept of “regulatory sandbox”, which appeared in 

the categorical apparatus of FinTech in connection with its gradual introduction 

into the economic systems of developed countries and the creation of an 

appropriate regulatory framework, and which is now widely used as a definition of 

regulatory test environment and legal space to stimulate the development of 

FinTech in a particular country, is analysed and characterized. 

The practice of creating the test environment for the development of 

FinTech in foreign countries is studied and the mandatory requirements for 

successful implementation of the program of innovation industry development are 

identified, which include: appropriate legal framework that stimulates the 

implementation of clear rules for innovative business, favourable conditions, 

ensuring the protection of the rights of the subjects of legal relations of the 

FinTech industry. 

The existing approaches to the legal regulation of FinTech industry are 

characterized and systematized: mechanistic and system approaches; legal and 

liberal approaches; preventive and waiting approaches. An appropriate 

classification system of approaches to legal regulation and control of the FinTech 

industry has been developed. 

It is substantiated and proved that the application of a systematic approach 

(moderately legal (preventive) with elements of liberalism) to the legal regulation 

and control of the FinTech industry will ensure the formation and development of 
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the quality FinTech ecosystem within sociological jurisprudence taking into 

account social, economic and informational aspects of social relations in the 

dynamics. 

The evolution and peculiarities of the legal regulation of FinTech industry in 

Ukraine are studied and the balanced approach is recommended in the 

implementation of the effective system of legal regulation and providing 

opportunities for perspective development due to state deregulation of FinTech 

industry. It is noted that on the one hand, the most effective approach is the 

implementation of EU legislation, on the other hand – regulators must take into 

account the existing legal system in Ukraine, identify and implement specific areas 

of harmonization of Ukrainian legislation to a number of EU legal acts. 

The system of the legal regulation of the FinTech industry and its separate 

directions in Ukraine and foreign countries is investigated. The great importance of 

the PSD2 Directive for the development of the FinTech industry throughout 

Europe and beyond was emphasized. Obstacles to the creation of an open banking 

system in foreign countries and the process of implementation of the PSD2 

Directive into the national legislation of the EU Member States have been 

identified. The advantages of the EU financial market participants as a result of the 

adoption of the PSD2 Directive are analyzed. 

A comparative analysis of the principles and mechanisms of the legal 

regulation of FinTech in foreign countries (in particular, in the EU and the US) and 

in Ukraine is carried out. The necessity of complex legal regulation of both 

FinTech system as a whole and its separate subsectors, according to their 

functional purpose is proved. 

It is determined that Ukraine follows the pan-European trend of creating an 

open banking zone in the payment infrastructure and brings its regulatory field in 

line with EU legislation. Accordingly, the importance of adopting the Law on 

Payment Services in Ukraine, which actually implements the PSD 2 directive into 

the national legislation of Ukraine, is highlighted. It is stated that the Law on 

Payment Services will promote the formation of innovative and promising 
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payment infrastructure in Ukraine and enable the national payment services market 

to become more liberalized. Emphasis is placed on the decisive role of the FinTech 

Development Strategy in Ukraine until 2025 for the development of the FinTech 

industry and its legal regulation in Ukraine, the implementation of the provisions 

of which will contribute to the creation of a coherent, competitive FinTech 

ecosystem in the country, which will be marked by investment attractiveness and 

profitability and will be integrated into the global financial ecosystem.  At the same 

time, the importance and necessity of providing technological and legal protection 

of the ecosystem is emphasized, for which it is necessary to create an appropriate 

quality regulatory system for balanced regulation and development of the FinTech 

industry. 

A model of the legal regulation of FinTech in Ukraine has been developed 

and proposed, which covers the basic principles guided by regulators (taking into 

account the experience of foreign countries), and aims to focus legislators on 

several key regulatory elements, given the specific diverse landscape of the 

FinTech phenomenon itself and its various directions, namely: information 

symmetry; financial stability; market integrity. The advantages and positive 

consequences of the introduction and implementation of each of the regulatory 

elements are identified and characterized. 

Based on the analysis of existing FinTech regulatory practices in foreign 

countries, when implementing the FinTech regulatory model, it is recommended to 

follow the trend of introducing the Principle-Based Regulation approach, 

separating it from the Rule-Based Regulation approach. The principles that are 

recommended to be implemented are: legal certainty, technology neutrality and 

proportionality. These principles are aimed at achieving a level playing field for 

market participants and increase their relevance in the context of the development 

of digital finance and FinTech in general. 

It is proposed to adopt a list of regulations on FinTech, which can be 

supplemented in terms of increasing the relevance of certain areas of the industry, 

as well as the creation of public authorities – committees to regulate certain areas 
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of FinTech, namely: committees on crowdfunding, cryptocurrency regulation and 

artificial intelligence, which is already in need today. The expediency of their 

subordination to the Ministry of Digital Transformation of Ukraine is indicated. 

The urgency of creating experimental regulation of FinTech legal relations 

in Ukraine in the form of a regulatory sandbox is substantiated, its characteristic 

features are proposed, namely: the need to ensure a system of active monitoring 

and evaluation (involving experts and members of the public), in order to create an 

empirical basis for further final decision on the feasibility of extending the 

regulation to national jurisdiction in full. 

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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ФінТех – фінансові технології 

ІТ – (від англ. – Information Technology) – інформаційні технології 

P2P-кредитування – (від англ. – peer-to-peer) – позики «користувач-

користувачеві» 

IoT– (від англ. – Internet of Things) – інтернет речей 

США – Сполучені Штати Америки 

ЄС – Європейський Союз 

НБУ – Національний банк України 

PSD 2 – (від англ. – Payment Services Directive) – Директива 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про платіжні 

послуги на внутрішньому ринку 2015/2366 

AI – (від англ. – Artificial intelligence) – штучний інтелект 

AR/VR – (від англ. – Augmented reality/ Virtual reality) – доповнена 

реальність 

E-Government – електронний уряд 

STEM-освіта – (від англ. –S – science, T – technology, Е – engineering, 

М – mathematics) – напрям в освіті, що охоплює природничі науки, 

технології, технічну творчість та математику 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

SEPA – (від англ. – Single Euro Payments Area) – Єдиний європейський 

платіжний простір для транзакцій в євро 

ЄК – Європейська Комісія Європейського Союзу 

API – (від англ. – Application Programming Interface) – програмний 

інтерфейс, інтерфейс прикладного програмування  

GDPR – (від англ. – General Data Protection Regulation Regulation) – 

Загальний регламент про захист даних 2016/679 

EBA – (від англ.– European Banking Authority) – Європейська 

банківська організація 
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FCA – (від англ. – Financial Conduct Authority) – Управління з 

фінансового регулювання та нагляду Великої Британії 

АMLD5 – (від англ. – Fifth Anti-Money Laundering Directive) – П’ята 

Директива 2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу про запобігання використання фінансової системи з метою відмивання 

коштів та фінансування тероризму 

EMR 2011 – (від англ. – Electronic Money Regulations 2011) – Закон 

Великої Британії про електронні гроші від 2011 р. 

ICO – (від англ. – Initial coin offering) – первинна пропозиція (або 

розміщення) монет 

EBF – (від англ. – European Banking Federation) – Європейська 

Банківська Федерація 

SEC – (від англ. – Securities and Exchange Commission) – Комісія з 

цінних паперів і бірж США 

CFTC – (від англ. – Commodity Futures Trading Commission) – Комісія з 

торгівлі товарними ф'ючерсами США 

FinCEN – (від англ. – Financial Crimes Enforcement Network) – група по 

боротьбі з фінансовими злочинами США 

FSOC – (від англ. – Financial Stability Oversight Council) – Рада з 

нагляду за фінансовою стабільністю США 

OFAC – (від англ. – Office of Foreign Assets Control) – Управління з 

контролю за іноземними активами США 

FINRA – (від англ. – Financial Industry Regulatory Authority) – Служба 

регулювання галузі фінансових послуг США 

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

ДСФМУ – Державна служба фінансового моніторингу України 

Мінцифри – Міністерство та Комітет цифрової трансформації України 

НФУ – небанківські фінансові установи 

FATF – (від англ. –  Financial Action Task Force) – Група розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. 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 викликали 

необхідність ефективної реалізації завдань фінансового права які мають 

базуватись 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 невирішеним 

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 в цілому, сектор ФінТеху вимагає оперативного 

прийняття законодавчих актів з регулювання та стимулювання діяльності 

ФінТех-компаній.  

Трансформація економічної системи та відповідні нормативно-правові 

ініціативи в Українї, що актуалізовані сьогодні, обумовлені зокрема 

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

відбуваються процеси лібералізації фінансових ринків та поступове 

приведення у відповідність національного законодавства до acquis ЄС. У 

зв’язку із цим, у правовому полі України відбувається кардинальне 

оновлення законодавства в умовах державотворчих процесів, безпосередньо 

пов’язаних із максимальним використанням ресурсу ФінТеху, що зумовлює 
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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 має місце активізація нормотворчості у фінансовій 

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

їх розгалуженості, змістовній 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 ФінТеху в Україні, із максимальним 

його наближенням до європейських та світових правових аналогів. 

Окремо варто зазначити, що у правовій науці поки не порушувалася 

проблематика нормативно-правового регулювання ФінТеху з акцентом на 

комплексне дослідження. Відповідні питання, присвячені дослідженню 

окремих аспектів ФінТеху, наявні в роботах провідних вітчизняних та 

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

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

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

Т.А. Латковська, В.В. Тильчик, О.А. Лукашев, О.В. Макух, 

П.С. Пацурківський, Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, Ф. Годіно, В.О. Вайпан, 

Є.П. Губін, М.О. Єгорова та фахівців з інших наук: Л.А. Дудинець, 

Н.М. Пантєлєєва, Г.М. Поченчук, С. М. Шкарлет, М.В. Дубина, М.С. Яценко, 

А.О. Бондаренко, П. Гупта, М. МакКеффрі та А. Шифф, Ч. Тейлор, К. Уілсон, 
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Е. Холтінен та А. Морозова, М. Амстад, 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, для створення цілісного 

уявлення у фінансовому праві про правове забезпечення цифрових продуктів 

й процедур фінансових послуг  й удосконалення якості системи нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху, зумовило 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, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, корелює з 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 
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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 про електронні 

гроші в Україні» (Постанова НБУ № 481 від 4.11.2010 р.), «Положення про 

порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та 

операторів послуг платіжної інфраструктури» (Постанова НБУ № 43 від 

4.02.2014 р.), «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року» (Постанова НБУ від 18.06.2015 

р.), «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного 

банку України» від 29.11.2019 р. № 142. Дисертаційне дослідження 

здійснювалось 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 затвердженим планом заходів 

згідно з 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., затвердженою 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 за 

юридичними спеціальностями, затвердженими рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. 



22 
 

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 завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування теоретико-методологічного підґрунтя для нормотворчої 

діяльності у фінансовій сфері для створення наукового базису та подальшого 

удосконалення якості фінансового законодавства шляхом усунення наявних 

суперечностей, розгалуженості та фрагментарності існуючих нормативно-

правових актів з регулювання галузі фінансових технологій як інституту 

фінансового права в Україні та надання пропозицій та рекомендацій щодо 

його практичної реалізації. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– 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; 

– 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; 
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– 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 – теоретико-методологічні питання нормативно-

правового регулювання галузі ФінТеху.  

Методи дослідження. Методологія роботи базується на 

загальнотеоретичному осмисленні й окресленні об’єктивних закономірностей 

еволюційного розвитку фінансових технологій із використанням 

комплексного підходу для всебічного вивчення феномену ФінТеху на основі 

поєднання відомостей з різних джерел та системного підходу з метою 

вивчення об'єкту 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), використання 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 напрямків в 

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

історико-правового методу було встановлено передумови виникнення та 

становлення феномену ФінТеху, особливості його розвитку та обумовлені 
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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 при визначенні структури роботи і схеми побудови 

дослідження, генерації основної ідеї дослідження, класифікації підходів до 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху, розробленні 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 

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). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано 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 



25 
 

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 з перших у вітчизняній правовій науці цілісних 

комплексних досліджень 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 пропозиції. 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 із 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 суспільних відносин в динаміці; обґрунтовано доцільність 

його подальшого застосування у нормотворчій діяльності та 

правозастосовній практиці; 
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- розроблено базову модель нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні, яка сконцентрована на впровадженні таких основних 

регуляторних елементів: інформаційна симетрія, фінансова стабільність та 

цілісність ринку; 

удосконалено: 

- систематизацію існуючих 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 із урахуванням 

особливості існуючої правової системи в Україні та пріоритетів розвитку 

правової і 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 

доцільність прийняття Закону України «Про платіжні послуги» та 

спеціальних законів з регулювання обігу криптовалюти, правовідносин з 

краудфандингу та краудінвестингу;  

дістали подальшого розвитку: 

- науковий підхід до поняття «екосистема» ФінТеху як 

функціональної сукупності складових 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 
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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 регулювання галузі ФінТеху та її окремих напрямків (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). 
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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, 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. Кількість 

використаних джерел – 220 найменувань на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ГАЛУЗІ ФІНТЕХУ 

 

 

1.1 ФінТех як об’єкт нормативно-правового регулювання 

 

 

Швидкий розвиток науки й техніки по всьому світі спричиняє появу 

новітніх специфічних факторів та інструментів суспільного розвитку, 

зокрема й у сфері фінансів та, відповідно, сприяє формуванню та розвитку 

новітніх специфічних форм симбіозу існуючих систем та інноваційних 

технологій, в тому числі – фінансових (далі за текстом – ФінТех). Еволюція 

фінансової та банківської систем змушує конкурувати традиційний сектор 

фінансових послуг із перспективними стартапами у сфері технологічних 

фінансових інновацій, які значно підвищують рівень фінансової 

інклюзивності, залучаючи все більше користувачів до сектору ФінТеху.  

Таким чином, порівняно нова технологічна індустрія економіки – 

ФінТех – модернізує традиційні фінансові послуги, порушуючи банківську 

монополію на фінансові операції та змушуючи консервативний банківський 

сектор до впровадження інновацій з метою конкуренції з новими 

механізмами грошового обігу – краудфандингом та краудінвестингом 

(механізмами громадського фінансування та інвестування як засобів 

отримання інвестицій), інструментів штучного інтелекту (для управління 

ризиками електронних платежів, оцінки платоспроможності, забезпечення 

кібербезпеки), онлайн-бухгалтерією, необанками, електронною комерцією 

тощо. 

Саме поняття ФінТеху не є новелою, вперше термін «ФінТех» було 

впроваджено Пітером Найтом у 80-х роках ХХ ст. в газеті Sunday Times в 
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однойменній статті «ФінТех», де визначення використовувалося для опису 

бота, що автоматично вносив зміни до сервісу електронної пошти [1].  

Інші джерела простежують розвиток поняття ФінТеху як способу 

використання технологій для надання фінансових рішень з початку 1990-х 

років і відносять його походження до «Консорціуму технологій фінансових 

послуг» – проєкту, ініційованого Citigroup для сприяння технологічним 

коопераційним зусиллям [2]. 

Як відзначає Г. М. Азаренкова, фінансові інновації зявляються завдяки 

змінам регулятивного характеру при формуванні певного економічного 

середовища, що відбуваються на фоні трансформаційних економічних 

перетворень [3, с. 28]. 

Подальший стрімкий розвиток інновацій у галузі надання фінансових 

послуг, особливо після глобальної фінансової кризи 2008 року, спричинив 

формування нового технологічного сектору – ФінТеху, як реакції на 

необхідність банків до адаптації до нових умов ведення бізнесу, посилення 

вимог до банківського капіталу та нових стандартів управління ризиками [4, 

c. 156]. Таким чином, ФінТех за рахунок впровадження інновацій здобуває 

все більше конкурентних переваг та поступово заміщує собою сектор 

фінансових послуг, здійснюваний традиційними фінансовими установами в 

особі банків та посередників на фінансовому ринку. 

Сьогодні в українському правовому полі відсутнє комплексне поняття 

ФінТеху, натомість вітчизняні та зарубіжні дослідники інших галузей наук 

активно розвивають тему фінансових технологій [5; 6; 7; 8; 9].  

Так, вітчизняні науковці А. Мазараки та С. Волосович, акцентуючи на 

істотній неоднозначності підходів до визначення ФінТеху, пропонують їх 

класифікацію, відповідно до змісту поняття ФінТеху. Таким чином, 

виділяються наступні підходи: інституційний, галузевий, функціональний та 

операційний [10, с. 7]. 

Згідно з інституційним підходом, ФінТех необхідно розуміти як 

економічну індустрію, яка налічує компанії, організації та установи, що у 
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своїй діяльності впроваджують інноваційні технології з метою підвищення 

ефективності фінансових систем [11]. 

Галузевий підхід до визначення поняття ФінТеху передбачає 

використання технологій саме у фінансовій галузі з метою оптимізації 

витрат, збільшення доданої вартості продуктів, що виробляються, 

прискорення темпу різних організаційних процесів та забезпечення безпеки 

економічної діяльності [12]. 

Відповідно до функціонального підходу, ФінТех розглядається як 

системна фінансова послуга, яка вміщує, крім іншого, й інноваційні 

технології для задоволення майбутніх потреб [13, с. 13-14]. 

Згідно з операційним підходом, під поняттям ФінТеху розуміються 

перспективні, а тому – затребувані технологічні проєкти у сфері фінансових 

сервісів [14]. 

Тим не менш, кожний з зазначених підходів до визначення поняття 

ФінТеху має певні недоліки [10, с. 7], адже ФінТех, зважаючи на його 

стрімкий розвиток, давно вийшов за межі лише фінансових систем, а склад 

суб’єктів, що використовують інструменти ФінТеху, та окреслений 

інституційним підходом є значно ширший.  

Ширшими є також і сфери застосування ФінТеху, адже крім ринку 

фінансових послуг, зазначеному у галузевому підході, до сфер застосування 

фінансових технологій слід віднести державне управління, соціальне 

забезпечення, охорону здоров’я, інформаційні та телекомунікаційні 

відносини, торгівлю товарами та надання послуг тощо. 

Зазначений у функціональному та операційному підходах 

інструментарій ФінТеху також є більш розгалуженим та використовується й 

поза межами ринку фінансових послуг. 

Зважаючи на багатогранні особливості наведених підходів до 

визначення поняття ФінТеху, доцільно надати бачення до тлумачення 

поняття, запропоновані науковцями щодо об’єкту дослідження. Так, 

зарубіжні вчені Р. Баклі, Дж. Н. Барберіс та Д. В. Арнер пропонують 
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визначати ФінТех як фінансові рішення, що підтримуються технологіями та 

як гібридну форму фінансових послуг та інформаційних технологій [15, с. 3]. 

Одним з найбільш визнаних на міжнародному рівні визначень ФінТеху 

сьогодні є дефініція, запропонована Йоші Каваєм – генеральним секретарем 

Міжнародної асоціації страхового нагляду, членом Ради фінансової 

стабільності, як технологічно забезпечених фінансових інновацій, що 

породжують нові бізнес-моделі, програми, процеси та продукти, які, у свою 

чергу, мають істотний вплив на фінансові ринки та установи з надання 

фінансових послуг [16]. 

На думку Т. Філіппона, ФінТех охоплює цифрові інновації та інновації 

бізнес-моделей з урахуванням технологій у фінансовому секторі [17, с. 190]. 

Дж. Мадір описує ФінТех як використання технологій для надання 

фінансових послуг та продуктів споживачам у сферах банківської справи, 

страхування, інвестицій – у всьому, що стосується фінансів, включаючи 

мобільні платежі, грошові перекази, позики, збір коштів та управління 

активами [18, с. 1]. 

Вітчизняний науковець Г. М. Поченчук розглядає ФінТех у широкому 

та вузькому розумінні. При цьому, у широкому розумінні ФінТех означає 

сферу фінансової системи економіки, яка об’єднує компанії, що 

використовують новітні розробки для надання якісніших фінансових послуг. 

У вузькому значенні під поняттям ФінТеху слід розуміти самі компанії, які 

належать до цієї галузі [19, с. 51-52].  

А. Мазараки та С. Волосович пропонують розглядати ФінТех як 

інноваційні технології, які використовуються фінансовими інститутами, 

органами державного управління, торговельними організаціями для 

задоволення потреб споживачів фінансових, адміністративних послуг та 

товарів в умовах розвитку економіки споживання. Водночас ФінТех слід 

також розглядати як систему, що включає такі підсистеми технологій у 

сферах: платежів, кредитування, інвестиційної діяльності банків та ринків 

капіталу (Invetment Banking/Capital Market), особистих фінансів (Personal 
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Finance), інституційних фінансів (Institutional Finance), страхування 

(InsurTech), регулятивних технологій (RegTech) [10, с. 8; 20; 21, c. 7-8]. 

Л.А. Дудинець характеризує ФінТех як технології, які використовують 

у фінансовій галузі для оптимізації витрат, збільшення доданої вартості у 

своїх продуктах, швидкодії проходження всіляких процесів, безпеки тощо 

[22, c. 794]. 

А. Зінчеко зазначає, що терміном «ФінТех» визначають стартапи, які 

впроваджують сучасні технології у сферу фінансів та роблять фінансові 

сервіси більш ефективними і менш затратними [23]. 

Г.М. Поченчук під терміном «фінансові технології» розуміє галузь 

економіки, яка об’єднує компанії, що використовують новітні розробки для 

надання якісніших фінансових послуг [24, c. 1194]. 

Досліджуючи питання формування та розвитку ФінТеху, зарубіжні 

науковці Р. Баклі, Дж. Н. Барберіс та Д. В. Арнер проводять хронологію 

розвитку галузі фінансових технологій та виділяють відповідні етапи [15, 

с. 6-20]:  

- ФінТех 1.0 (1866-1967) – період, в якому, на думку авторів, вже 

відомому економічному сектору надано нового термінологічного визначення 

з урахуванням фінансової глобалізації, що зазнає першого етапу свого 

розвитку у ранньому післявоєнному періоді. При цьому, автори зазначають, 

що оскільки ФінТех по суті не є новинкою, адже фінанси та технології вже 

давно взаємопов’язані (наприклад, заснування та розвиток телеграфу 

безпосередньо були тими самими фінансовими технологіями ще наприкінці 

XIX століття), можливості, спричинені його розвитком, ризики та правові 

наслідки в цілому також не повинні розглядатися як нові. В цілому, 

еволюційний розвиток взаємозв’язку фінансів та технології можна 

простежити з давніх часів в контексті розвитку фінансів та їх письмових 

записів як раннього прояву інформаційних технологій або фінансової 

підтримки виробництва та торгівлі (процеси фінансування та страхування 

інфраструктури) тощо.  
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- ФінТех 2.0 (1967-2008) – період, який відзначився стрімким 

розвитком традиційних цифрових фінансових послуг на фоні процесів 

цифровізації та глобалізації фінансового сектору. Крах фондового ринку в 

1987 році в США спричинив перший головний регуляторний акцент на 

питаннях ФінТеху у вигляді серії міжнародних угод про м'яке право щодо 

розбудови надійних платіжних систем та відповідного їх регулювання. 

Поєднання фінансів, технологій та належної регуляторної уваги є основою 

сьогоднішнього світового валютного ринку, який налічує $ 5,4 трлн. та є 

найбільш глобалізованою та найбільш оцифрованою складовою світової 

економіки.  

Визначальним моментом цього періоду є перехід від фізичної торгівлі 

цінними паперами, що датується кінцем 1600-х, до електронної торгівлі 

цінними паперами в повному обсязі, ознаменованої розвитком національної 

ринкової системи, на що значно вплинули процеси створення та діяльності 

NASDAQ у США в 1971 р. Протягом цього періоду фінансові установи 

збільшували використання ІТ у своїх внутрішніх операціях, поступово 

замінюючи більшість форм паперових механізмів до 1980-х років, оскільки 

тривала комп’ютеризація та розроблена технологія управління внутрішніми 

ризиками. Таким чином, до кінця 1980-х фінансові послуги стали значною 

мірою цифровою галуззю, заснованою на електронних транзакціях між 

фінансовими установами, учасниками фінансового ринку та клієнтами по 

всьому світу, факс значною мірою замінив телекс. До 1998 року фінансові 

послуги стали повністю цифровою галуззю.  

Цей період також показав практичні обмеження та ризики у складних 

комп'ютеризованих системах управління ризиками (наприклад, Value at Risk 

(VaR)), з крахом довгострокового управління капіталом (LTCM) після 

азіатської та російської фінансових криз 1997-1998 років. Поява Інтернету 

поклала початок для наступного рівня розвитку ФінТеху, починаючи з 1995 

року, коли Веллс Фарго використав всесвітню павутину (www) для 

забезпечення перевірки рахунків в Інтернеті. До 2001 року вісім банків у 
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США мали принаймні один мільйон клієнтів в Інтернеті. До 2005 року у 

Великобританії виникли перші прямі банки без фізичних відділень 

(наприклад, ING Direct, HSBC Direct). До початку XXI століття внутрішні 

процеси банків, взаємодія зі стейкхолдерами та постійно зростаюча 

активність взаємодії з клієнтами стали повністю оцифровані, що свідчить про 

важливість витрат на ІТ у галузі фінансових послуг й до сьогодні. 

- ФінТех 3.0 (2008 – по теперішній час), період, в якому 

відбувається поступова демократизація цифрових фінансових послуг з 

урахуванням глобального економічного посткризового становища, яке, у 

свою чергу, сприяло еволюційному розвитку галузі фінансових інноваційних 

технологій. Характерною особливістю періоду є поява нових суб’єктів 

надання фінансових послуг – небанківських установ, спричинена переглядом 

точки зору щодо обмеженої легітимності та ресурсів кола суб’єктів надання 

фінансових послуг.  

Незважаючи на те, що важко визначити, як і де почалася ця тенденція, 

можна сказати, що GFC 2008 року (глобальна фінансова криза 2007-2008 

років) є поворотним моментом, що каталізував зростання епохи ФінТеху 3.0. 

Після 2008 року відбулося певне вирівнювання ринкових умов, що 

підтримало процеси заснування та розвитку інноваційних ринкових гравців у 

галузі фінансових послуг. Серед цих факторів були: сприйняття 

громадськістю, відповідний регламентаційний контроль, політичний попит 

та економічні умови. Кожен з цих моментів ілюструє, що 2008 рік став 

переломним і створив нову групу акторів, що застосовують технології до 

фінансових послуг. 

- Також дослідники виокремлюють перехідний етап розвитку 

ФінТеху для країн, які відзначаються стрімкими темпами економічного 

розвитку з початку XXI століття – ФінТех 3.5, враховуючи трансформаційні 

процеси на фінансових ринках окремих країн, у першу чергу: Китаю, країн 

Африки та всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону (табл. 1.1): 
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Таблиця 1.1 

Етапи розвитку ФінТеху 

Етап 
Характеристика 

періоду 
Історична ретроспектива 

ФінТех 1.0 

(1866-

1967) 

ФінТех 

сприймається як 

технологія для 

фінансування та не є 

новітньою 

розробкою для галузі 

фінансових послуг 

Впровадження телеграфу (перше комерційне 

використання у 1838 р.) та вдала прокладка першого 

трансатлантичного кабелю в 1866 р. (Атлантичною 

телеграфною компанією) забезпечили 

основоположну інфраструктуру для першого 

великого періоду фінансової глобалізації наприкінці 

XIX століття. 

ФінТех 2.0 

(1967-

2008) 

Розвиток 

традиційних 

фінансових послуг 

на фоні процесів 

цифровізації та 

глобалізації 

фінансового сектору 

Запуск калькулятора та банкомата в 1967 році 

розпочав період ФінТеху 2.0. Починаючи з 1967 по 

1987 рік, фінансові послуги перейшли від аналогової 

до цифрової галузі. Ключові зміни поклали основи 

для другого періоду фінансової глобалізації, що 

було обумовлено глобальною реакцією на крах 

фондового ринку в 1987 році в США. Перехід від 

фізичної до електронної торгівлі цінними паперами. 

Поява та розвиток Інтернету. Заснування перших 

прямих банків без фізичних відділень. 

ФінТех 3.0 

(2008 – по 

теперішній 

час) 

Демократизація 

цифрових 

фінансових послуг 

та залучення 

небанківських 

установ до 

фінансової сфери 

Світова фінансова криза 2007-2008 років, яка 

похитнула стабільність традиційного банківського 

сектору та універсальної банківської моделі та 

каталізувала стрімкий розвиток ФінТеху у 

сучасному розумінні, надавши можливість 

долучитися до надання фінансових послуг 

інноваційним небанківським установам. 

ФінТех 3.5 

(2008 – по 

теперішній 

час) 

ФінТех як наслідок 

прагнення до 

економічного 

розвитку на фоні 

трансформаційних 

процесів на 

фінансових ринках 

окремих країн 

Розвиток ФінТеху після GFC 2008 року виник як 

реакція на фінансову кризу на Заході, але в Азії і 

Африці розробки ФінТеху були в основному 

викликані прагненням до економічного розвитку. 

 

Джерело: складено за [15; 25] 

 

За час свого існування, ФінТех поширився майже на всі ринки світу, 

але найактивніший імпульс сьогодні він отримує саме на ринках, що 

розвиваються [26, c. 39]. За результатами досліджень Ernst & Young у 

розвитку ФінТехї-індустрії сьогодні провідними ринками є Китай та Індія із 

рівнем прийняття населенням у 87%, Росія та Південна Африка із 
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аналогічним показником у 82%, Нідерланди, Великобританія та Ірландія є 

лідерами серед розвинених країн внаслідок розвинутої системи відкритого 

банкінгу [27; 28]. 

Таким чином, еволюція фінансових технологій, що відбувається вже 

друге століття, відзначається значними трансформаційними процесами 

глобального рівня [15; 29; 30]: 

- перше комерційне використання телеграфу (1838 р.); 

- перший електронний переказ коштів (Western Union, 1860 р.); 

- прокладка першого трансатлантичного кабелю (Атлантична 

телеграфна компанія, 1866 р.); 

- патентування касового апарату (1875 р.); 

- перша кредитна картка, оплата можлива в 20 ресторанах (1950 р.); 

- перший банкомат (Лондон, Barclays, 1967 р.); 

- заснування SWIFT – міжнародної міжбанківської системи платежів 

(1973 р.); 

- запуск онлайн-банкінгу (США, 1981 р.); 

- перший виключно онлайн-банк (США, Security First Network Bank, 

1995 р.); 

- перший мобільний платіж, здійснений за допомогою СМС (1997 р.); 

- створення PayPal (1998 р.); 

- створення безконтактної кредитної картки (2003 р.); 

- запуск мобільного банкінгу через мережу оператора зв’язку (Кенія, 

M-Pesa, 2007 р.); 

- запуск краудфандинг-платформи Kickstarter (2009 р.); 

- перша Bitcoin-трансакція (2010 р.); 

- запуск Google Wallet (2011 р.); 

- анонс проведення першого ICO – первинного розміщення монет 

(2013 р.); 

- запуск Apple Pay (2014 р.); 

- набуття чинності Директиви про платіжні системи PSD2 (2016 р.); 
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- перша бакалаврська програма з ФінТеху (Франкфуртська школа 

фінансів та менеджменту, 2016 р.); 

- запуск тестування біометричних банківських карток (Mastercard, 

2017 р.); 

- запуск VR-додатку для мобільного банкінгу (BNP Paribas, 2017 р.); 

- $58 млрд. інвестиції у ФінТех-індустрію за перше півріччя 2018 р. 

та більше 2000 ФінТех-компаній по всьому світу (2018 р.). 

Як відзначає Т.В. Калашнікова, активний розвиток фінансових 

технологій протягом останнього десятиліття обумовлений цілим рядом 

факторів – від втрати довіри клієнтів до традиційних банків через глобальну 

фінансово-економічну кризу 2008-2009 рр. та поширення мобільного 

Інтернету й прагнення до інновацій у численного покоління міленіалів до 

поступової адаптації банківського законодавства [31, c. 159-162]. 

На основі проведеного еволюційного аналізу можна розробити 

комплексну топологію галузі ФінТех, яка сьогодні включає п'ять основних 

напрямків [32]:  

1. Фінанси та інвестиції. Значна частина громадськості, інвесторів та 

регуляторної уваги сьогодні приділяється альтернативним механізмам 

фінансування, зокрема краудфандингу та кредитуванню P2P – моделі, 

завдяки якій встановлюється безпосередній зв'язок між особами, які не мають 

можливості отримати традиційні кредити із інвесторами та ФінТех-

компаніями з метою отримання кредиту без застави. Очікується, що 2020 

року лише в США обсяг P2P-кре дитувания становитиме понад 120 млрд.дол. 

США [33, с. 76]. Однак ФінТех виходить за межі цієї вузької сфери, 

включаючи фінансування самої технології (наприклад, за допомогою 

краудфандингу, венчурного капіталу, приватного капіталу, приватних 

розміщень, публічних пропозицій, лістингу тощо). 

2. Операції та управління ризиками, які стали предметом основних 

витрат, яких зазнали фінансові установи в процесі розвитку ІТ-технологій, 
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особливо з 2008 року. Цей напрям, ймовірно, набуватиме й подальшого 

динамічного розвитку [34].  

3. Платежі та інфраструктура. Платежі через Інтернет та мобільний 

зв’язок є центральним напрямком ФінТеху та рушійною силою його 

розвитку, особливо в країнах, що розвиваються. Платежі були зоною великої 

регуляторної уваги з 1970-х років, в результаті чого розвивалися як 

внутрішні, так і транскордонні електронні платіжні системи, які сьогодні 

підтримують світові валютні ринки у $ 5,4  трлн. на день. Крім того, 

інфраструктура для торгівлі цінними паперами та позабіржовими 

деривативами продовжує залишатися одним з найперспективніших напрямів 

ФінТеху та сферою, де ІТ та телекомунікаційні компанії набувають значних 

конкурентних переваг перед традиційними фінансовими установами [35, 

c. 41]. 

4. Безпека та монетизація даних. Сьогодні це основні теми ФінТеху, 

тим більше, що як ФінТех 2.0, так і ФінТех 3.0 починають використовувати 

технології монетизації даних. Після GFC 2008 стало зрозуміло, що 

стабільність фінансової системи є проблемою національної безпеки. 

Оцифрований характер фінансової індустрії означає, що вона особливо 

вразлива до кіберзлочинності та шпигунства, що набуває все більшого 

значення в геополітиці. Ця оцифровка та наслідки її вразливості є 

результатом десятиліть розвитку і залишатиметься основним питанням для 

урядів, політиків, регуляторів та учасників галузі, а також клієнтів. З іншого 

боку, інновації ФінТеху із всіма можливостями технології «великих даних» 

створюють підґрунтя для підвищення ефективності та доступності 

фінансових послуг. 

5. Споживчий інтерфейс, особливо щодо онлайн і мобільних 

фінансових послуг. Характерний напрям ФінТеху для країн, що 

розвиваються, зокрема – Азії та Африки (ФінТех 3.5). Цей напрямок ФінТеху 

й надалі буде залишатися основним напрямком поєднання традиційних 

фінансових послуг і нетрадиційних розробок. Це саме та сфера, в якій нові ІТ 
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і телекомунікаційні компанії прагнуть безпосередньо конкурувати з 

традиційними установами, що надають фінансові послуги. Споживчий 

інтерфейс пропонує найбільшу можливість для конкуренції з традиційним 

фінансовим сектором, оскільки нові технологічні компанії можуть 

використовувати свої вже існуючі великі клієнтські бази для розгортання 

нових фінансових продуктів і послуг. 

А. Ю. Семеног, Я. М. Кривич та С. В. Цирулик пропонують іншу 

класифікацію ФінТех-послуг та поділяють їх на такі, що прямо впливають на 

банківську діяльність (кредитні, депозитні та послуги зі збільшення капіталу; 

платіжні, клірингові та розрахункові послуги; послуги з управління 

активами), та послуги, що надаються лише для підтримки ринку [36, c. 103-

104; 37, c. 328]. 

Високі показники активності сегменту ФінТеху у провідних 

економічно розвинутих країнах свідчать про невичерпний потенціал 

розвитку фінансових технологій. Так, за даними профільного видання Forbes, 

ФінТех-сектор Великобританії коштує приблизно 7 млрд. фунтів стерлінгів 

та налічує близько 60 000 зайнятих в ньому осіб [38].  

Безумовною перевагою ФінТеху з-поміж іншого фінансового 

інструментарію є можливість проведення фінансових операцій без залучення 

посередників в особі банківських установ, завдяки чому в рази збільшується 

вірогідність вдалого інвестування капіталу як для бізнесу, так і для окремих 

фізичних осіб, зменшуються вимоги до отримання кредитних коштів за 

вигідною ставкою, з’являється можливість переведення безготівкових 

платежів напряму від покупця продавцю тощо. 

Окремого детального дослідження заслуговує тема економічного 

ефекту, який виробляє ФінТех, зважаючи на його масштабний вплив на 

процес реалізації загальних економічних та соціальних прав людини 

(рис.1.1): 
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Рис.1.1 Економічний ефект ФінТеху 

 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 

 

Перспективи нових технологій мають і зворотній ефект – новітні 

тренди фінансового ринку спонукають відповідно й банківський сектор до 

модернізації своїх бізнес-процесів, поліпшення внутрішніх інформаційних 

систем, підвищення якості аналізу даних.  

Інноваційні процеси у банківській системі, що відбуваються внаслідок 

економічних трансформацій, є предметом наукового інтересу багатьох 

вчених та дослідників [39; 40; 41; 42].  

В контексті трансформацій у банківському секторі, необхідно 

зазначити, що із застосуванням інструментарію ФінТеху традиційними 

банками та фінансовими установами, поступово відбувається переорієнтація 

процесу надання фінансових послуг безпосередньо до кінцевого споживача 

[43; 44].  

Забезпечення доступності фінансових продуктів та послуг

Створення прийнятних умов послуг кредитування

Зменшення вартості послуг страхування

Зніження транзакційних витрат при здійсненні фінансових операцій

Підвищення професійного рівня у сфері роздрібних інвестувань

Підвищення інформаційної безпеки при здійсненні фінансових операцій онлайн
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Еволюціонує й саме поняття ФінТеху від вузькогалузевого 

спеціального технологічного фінансового механізму до будь-яких 

технологічних інновацій, до яких можна віднести наступні напрямки [45]:  

- технологія блокчейн (blockchain) – інструменти розподіленого 

реєстру, що місять інформацію, яка сформована у відповідний послідовний 

ланцюжок блоків даних, який побудований за певними правилами та являє 

собою зв’язний список; при цьому єдиного центу інформаційної бази даних 

не існує. Технологія виключає наявність посередників, автентичність 

операцій має бути засвідчена безпосередньо учасниками мережі, що 

виключає можливість доступу до неї третіх осіб [46; 47; 48]; 

- технологія розподіленого реєстру (Decentralized Ledger 

Technology) – технологія зберігання інформації, ключовими особливостями 

якої є спільне використання та синхронізація цифрових даних відповідно до 

алгоритму консенсусу, географічний розподіл рівнозначних копій в різних 

точках по всьому світу, відсутність центрального адміністратора [49]; 

- краудфандинг і краудінвестинг – створення альтернативних 

сервісів та майданчиків для пошуку фінансування та забезпечення 

інструментів для інвестиційних проєктів;  

- біотехнології – застосування інструментів ФінТеху (наприклад, 

блокчейну) в процедурі ідентифікації особи за біометричними ознаками, в 

галузі біоінформатики, 3D-друку тканей та органів та ін. [50, c. 18-19; 51]; 

- штучний інтелект – впровадження інструментарію штучного 

інтелекту в діяльність ФінТех-компаній з метою підвищення ефективності 

діяльності, управління ризиками онлайн та офлайн платежів та забезпечення 

кібербезпеки, наприклад: боротьба з Інтернет-шахрайством, визначення 

кредитоспроможності клієнта в режимі реального часу, оцифровка й 

інтерпретація друкованих документів, оцінка кредитних ризиків, 

автоматизація запросів на повернення коштів та ін. [52; 53]; 

- технології роботи з великими даними (Big Data) – технології, що 

впроваджуються в роботу з великими обсягами структурованої та 
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неструктурованої інформації, до яких не можуть бути застосовані традиційні 

способи та підходи з огляду на громіздкий обсяг набору інформації, що 

містяться в них [54]; 

- цифрова й біометрична ідентифікація користувачів 

інформаційних баз даних – аутентифікація та ідентифікація користувачів 

інформаційних систем з метою спрощення здійснюваних операцій та 

одночасно забезпечення якісного рівня безпеки даних. Реалізовується за 

рахунок використання біометричних методів та відеоідентифікації 

(розпізнавання людини по обличчю, візерунку сітківки, голосу або відбитку 

пальця) [55]; 

- інтернет речей (internet of things – IoT) – концепція 

обчислювальної мережі речей із вбудованими технологіями для взаємодії 

один з одним або з зовнішнім середовищем без необхідності участі людини в 

частині дій чи операцій. Створена та розвивається з метою якісної 

перебудови економічних і суспільних процесів [56]; 

- обслуговування карткових і банківських транзакцій – 

впровадження альтернативних безконтактних платежів із використанням 

поведінкової аналітики, моніторингу транзакцій та технологій управління 

даними з метою забезпечення безпеки допуску до рахунків клієнтів та 

користувачів фінансових установ [55]; 

- кредитування та страхування  – впровадження стартапів у сфері 

кредитування та страхування (сервіс Wonga – надає онлайн-кредити до 

зарплати; P2P-платформи кредитування Lending Club та Funding Circle; Oscar 

– дозволяє створювати довгострокові медичні плани; онлайн-страхування для 

e-commerce Zhong An), впровадження моделі кредитного скорингу [57, с. 24-

25; 58; 59; 60]; 

- онлайн-бухгалтерія – забезпечення ведення бухгалтерської 

звітності через створення сервісів з автоматизації процесів; 

- технології відкритих прикладних програмних інтерфейсів 

(application programming interface, API) та мобільного OpenBanking – 
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створення власної екосистеми банками із впровадженням відкритого доступу 

до даних та власних сервісів третім компаніям (third party providers) з метою 

використання ними даних та ефективної дистрибуції продукції засобами 

впровадження інтерфейсу, який дозволяє одній комп'ютерним програмам 

взаємодіяти одна з іншою [61, с. 49-50; 62; 63, c. 53-55; 64; 65; 66; 67]; 

- криптовалюти – технології блокчейну та розподіленого реєстру 

активно застосовуються при здійсненні операцій обміну валютами та 

криптовалютами, проведенню транскордонних платежів тощо [68; 69]; 

- E-commerce – впровадження та розвиток платіжних систем 

(Dwolla, Stripe, WePay, BlueSnap, спеціалізовані системи Samsung, Apple, 

Google) з метою проведення платежів, переказу платежів з однієї валюти в 

іншу, продажу або купівлю товарів або послуги за крипто валюту [55]; 

- необанки – створення то розвиток системи банків, які працюють 

в онлайн-режимі і функціонують на технологічних платформах та не мають 

фізичних відділень [70, c. 71-73; 71, c. 57-59; 72]; 

- технології кібербезпеки – забезпечення інформаційної безпеки 

засобами ФінТеху – облік можливих уразливостей на перших етапах 

проєктування цифрових продуктів на предмет стійкості до зовнішніх 

кібератак та несанкціонованих доступів та впровадження відповідних 

інструментів забезпечення інформаційної безпеки на етапі реалізації; 

- торгівля акціями – здійснення торгівлі акціями через мобільні 

пристрої без будь-яких додаткових зборів та витрат, впровадження та 

здійснення біржових брокерських послуг для інвестицій в публічні компанії і 

біржові фонди (мобільний додаток Robinhood) [73]; 

- фінансові операції через мобільні пристрої та соціальні мережі – 

надання персоналізованих фінансових послуг на основі розміщеної 

користувачами соціальних мереж інформації про себе як результат 

автоматичного аналізу публічно-доступної інформації про особу. 

Використання чат-ботів для здійснення платежів в рамках соціальних мереж 

[73; 74; 75]; 
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- кредитні маркетплейси та позики «користувач-користувачеві» 

(P2P-кредитування) – діяльність цифрових платформ, які з'єднують 

позичальників, небанківські кредитні організації та приватних інвесторів. 

Система дозволяє отримати кредитні кошти особам, які не можуть оформити 

позику в банку [73; 76]; 

- технології машинного навчання – розвиток системи процесів, які 

наділяють комп'ютери здатністю робити припущення, засновані на відомих 

властивостях, що містяться в навчальних даних, з метою ефективного аналізу 

і зіставляння інформації, її класифікації та прийняття кращих рішень, 

заснованих на даних [77]. 

Крім того, із застосуванням технології блокчейн, як одного з провідних 

інструментів ФінТеху, пов’язують феномен криптовалют та грошових 

сурогатів, адже інструменти блокового розподіленого реєстру вперше були 

реалізовані саме в системі Біткойн, яка стала першим прикладом 

застосування технології біткойну у жовтні 2008 року [48]. 

Тим не менш, технологія системи ланцюжку блоків інформації є більш 

універсальною та може бути застосована в будь-якій інформаційній системі, 

що містить пов’язані між собою інформаційні блоки [46].  

Сьогодні блокчейн має широке застосування як у галузі фінансових 

операцій, так і в публічному управлінні, де все активніше впроваджується 

міжнародними організаціями та державними установами при роботі з 

державними реєстрами та програмами державного кредитування.  

Таким чином, досвід зарубіжних країн доводить успішність реалізації 

технології блокчейн у інструментах криптовалюти,електронних платіжних 

системах, інвестуванні, веденні державного земельного реєстру, 

аутентифікації фізичних та юридичних осіб, наданні нотаріальних послуг, 

ідентифікації осіб за біометричними параметрами тощо (рис. 1.2): 
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Рис. 1.2 Впровадження інструментів ФінТеху до галузей фінансового ринку 

та публічного управління на прикладі блокчейну  

 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [57; 78-93 ]. 

 

Іншим аспектом динамічного розвитку галузі ФінТеху є її інвестиційна 

привабливість, як прогресивного та перспективного сектору економіки. Так, 

за даними Global State of FinTech PWC 2017 [94], найпопулярнішими 

інвестиційними секторами галузі ФінТеху є електронні платежі, 

кредитування та банківські технології. Серед інших глобальних трендів 
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інвестування у ФінТех необхідно відмітити: мобільні фінансові послуги, 

управління фінансами та рахунками, грошові перекази, роботи-консультанти, 

страхові технології, краудфандинг, P2P кредитування, блокчейн та крипто 

валюти [95] (рис. 1.3): 

 

 

Рис. 1.3 Глобальні інвестиції до галузі ФінТех 

 

Джерело: складено за матеріалами [95-98]. 
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це, а також стрімкий розвиток електронної комерції, пояснює надзвичайну 

інвестиційну привабливість ФінТех-сектору в країні [101, с. 15-16]. 

В контексті обґрунтування необхідності якісного нормативно-

правового регулювання галузі ФінТех, доцільно надати визначення поняттю 

екосистеми ФінТеху. 

Екосистема ФінТеху – це функціональна сукупність складових ФінТех-

галузі, а також мікро- та мікроелементів середовища, що її оточують та 

впливають на її існування та розвиток. Таким чином, екосистема ФінТеху 

поєднує в собі елементи інфраструктури, сприятливе правове та регуляторне 

середовище, доступ до інвестицій, безпосередньо ФінТех-проєкти та 

стартапи, кадровий зріз (спеціалісти та експерти зі спеціальних питань 

юриспруденції, бухгалтерії, оподаткування, програмування, проєктної 

діяльності та управління проєктами), суб’єкти фінансового ринку та їх 

асоціації, різноманітні стейкхолдери: партнери, постачальники, інвестори та 

інші афілійовані особи. 

Як зазначають Калашнікова Т. В. та Самохіна С. А., розвиток 

фінансових технологій забезпечується наявністю відповідного попиту на нові 

фінансові продукти, які краще задовольняють потреби споживачів [102, c. 

204], у той же час до чинників розвитку ФінТеху, на думку 

К. М. Кристенсена належать: технології, що розвиваються швидше за потреб 

ринку, наявність стратегічно важливих відмінностей між підтримуючими та 

підривними технологіями, зміни конкурентоспроможності різних 

технологічних підходів [103]. 

Неможливо переоцінити важливість створення сприятливої 

інфраструктури для динамічного розвитку стратегічних інноваційних 

галузей, зокрема – ФінТеху. В цьому випадку вкрай важливим вважається 

створення системи розвинених інформаційно-телекомунікаційних технологій 

з метою залучення якнайбільшого відсотку користувачів цифрових 

фінансових послуг.  
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Як свідчить досвід зарубіжних країн, зокрема Китаю та Кенії, саме 

фактор створення системи розвинених інформаційно-телекомунікаційних 

технологій забезпечив попит на послуги ФінТех-індустрії. Натомість, в Індії 

попит на продукти ФінТеху стрімко виріс у зв’язку із впровадженням 

системи біометричних показників в інфраструктурі цифрової ідентифікації. 

Інші країни, наприклад Танзанія та Мексика, в яких система цифрової 

ідентифікації знаходиться на стадії зародження та тільки починає 

розвиватися, з метою забезпечення можливості віддаленого відкриття 

рахунків та спрощення умов ідентифікації користувачів, впровадили 

багаторівневу процедуру ідентифікації та встановлення особи контрагента, 

що передує фінансовій операції KYC (Know Your Customer), за ініціативи 

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – Міжнародної групи 

з протидії відмиванню брудних грошей [95]. 

Обов’язковою передумовою розвитку ФінТеху та невід’ємною 

компонентою екосистеми галузі є сприятливе правове та регуляторне 

середовище.  

У зв’язку із поступовим впровадженням ФінТеху до економічних 

систем розвинутих країн світу та створенням відповідної нормативно-

правової бази, у категоріальному апараті ФінТеху з’явився термін 

«регуляторна пісочниця», який сьогодні має широке застосування як 

дефініція регуляторного тестового середовища та правового простору для 

стимулювання розвитку ФінТеху в окремій країні. Першими такого досвіду 

набули такі країни, як: Великобританія, Сінгапур та Гонконг.  

Сьогодні статусу «регуляторної пісочниці» набули країни з різних 

регіонів світу (табл.1.2):  
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Таблиця 1.2 

Географія регуляторного тестового правового простору  

для розвитку ФінТеху 

Країна 

Статус тестового правового простору 

Діє ФінТех-хаб – 

платформа для реалізації та 

просування перспективних 

ФінТех-проєктів 

Створена та діє 

«регуляторна 

пісочниця» 

Заявлені офіційні 

наміри щодо 

створення тестового 

середовища 

Великобританія √ √ √ 

Сінгапур √ √ √ 

Австралія √ √ √ 

Канада - √ √ 

Нідерланди - √ √ 

Данія - √ √ 

Індія - √ √ 

Бахрейн - √ √ 

ОАЕ (Абу-Дабі) - √ √ 

Гонконг - √ √ 

Малайзія - √ √ 

Бруней - √ √ 

США - - √ 

Росія - - √ 

Швейцарія - - √ 

Норвегія - - √ 

Японія - - √ 

Тайвань - - √ 

Індонезія - - √ 

ОАЕ (Дубай) - - √ 

 

Джерело: складено за [29; 104] 

 

Дослідження практики створення тестового середовища для розвитку 

ФінТеху у вказаних країнах дозволяє підкреслити обов’язкові вимоги для 

успішної реалізації програми розвитку інноваційної індустрії – відповідне 

правове поле, яке стимулює впровадження зрозумілих правил для ведення 

інноваційного бізнесу, сприятливі умови оподаткування, інвестування та 
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ліцензування, забезпечення захисту прав суб’єктів правовідносин ФінТех-

галузі. 

Питання інвестування є одним з найактуальніших в процесі 

комерціалізації перспективного стартапу. Відповідно, необхідним чинником 

розвитку галузі ФінТеху є створення вільного доступу до капіталу та 

забезпечення інвестицій. Нажаль, в Україні ця ланка є недостатньо 

розвинутою, не зважаючи на наявний запит та значний інтелектуальний 

потенціал, що зарекомендував себе на міжнародних інноваційних 

майданчиках з реалізації низки проєктів. Натомість, такі країни, як: 

Великобританія (а саме її столиця – Лондон), Китай, Сінгапур та Індія 

сьогодні є визнаними лідерами з підтримки інвестування інноваційних 

галузей, зокрема й ФінТеху. В цих країнах зосереджений значний відсоток 

світового капіталу та сконцентрована велика кількість глобальних 

фінансових корпорацій. Крім того, в країнах діє якісна судова система та 

наявні відповідна розвинута судова практика з захисту прав інвесторів та 

акціонерів. 

Необхідно зазначити, що географія інвестування у галузь ФінТеху 

суттєво змінювалася на протязі останніх років – від США у 2014-2015 рр. до 

країн Азії та Великобританії 2018-2020 рр. (табл. 1.3): 

 

Таблиця 1.3 

Географія інвестування у галузь ФінТеху 2014-2018 рр. (млрд. дол. США) 

Регіон 
Період 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. (перше півріччя) 

США 20,3 39,2 24,1 16,5 14,2 

Великобританія 5,5 6,8 0,8 4,5 16,1 

Європа (за винятком 

Великобританії) 
12,6 6,5 4,5 6,7 9,9 

Азія 4,2 9,4 11,8 5,4 16,8 

Всього: 42,3 62,5 43,2 38,1 57,8 

 

Джерело: складено за [29]. 
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Одним з найважливіших чинників розвитку галузі ФінТеу, безумовно, є 

інтелектуальний капітал та наявність кваліфікованої команди учасників 

ФінТех-проєкту та інших осіб, які забезпечуватимуть допоміжні аспекти 

реалізації ФінТех-продукції. Адже важливим фактором реалізації будь-якого 

інноваційного проєкту є його юридичний та бухгалтерський супровід, 

консультації з питань реалізації та комерціалізації проєкту, забезпечення 

постачання, логістичне управління, управління проєктами тощо. З цією 

метою доцільно впроваджувати  відповідні ініціативи зі створення бізнес-

інкубаторів, акселераторів, технологічних парків, які сприятимуть 

динамічному розвитку галузі ФінТеху. 

Таким чином, можна виокремити 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. 

Аналіз еволюційного розвитку ФінТеху дозволяє зауважити, що 

фінансові технології на протязі свого існування були та в майбутньому 

продовжуватимуть набувати все більшого динамічного розповсюдження, 

зберігаючи статус стійкого тренду фінансової глобалізації, що виробляє 

значний соціально-економічний ефект та створює можливості для 

встановлення нових моделей взаємодії між суб’єктами фінансового ринку.  

 

 

1.2 Основні підходи до нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху 

 

 

Світова практика нормативно-правового регулювання та контролю 

галузі ФінТеху, не зважаючи на достатню інноваційність аналізованого 
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феномену, є досить розгалуженою та відрізняється специфічними 

особливостями в різних країнах впровадження.  

З метою аналізу особливостей механізмів нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТеху, доцільно зауважити існування 

традиційного механістичного підходу як відображення механістичної 

концепції правового регулювання по відношенню до більшості 

правовідносин, що виникають у сфері ФінТеху, що є доречним на 

початковому етапі розвитку ФінТех-правовідносин. Тим не менш, зважаючи 

на стрімкий розвиток ФінТех-індустрії та пов’язаних із нею специфічних 

правовідносин, більш дієвим вважається застосування системного підходу до 

нормативно-правового регулювання та контролю галузі ФінТех з метою 

врахування об’єктивних процесів самоорганізації та саморегулювання 

сучасних систем, розвитку різноманіття системоутворюючих зв’язків та 

інтенсивної інтеграції правових норм та правовідносин як прояву 

інтегративної юриспруденції.  

Як зазначає Паніна Д.С. [105, с. 313], питання нормативно-правового 

регулювання системи електронних платежів у світовій практиці сьогодні 

склалися два основні підходи: ліберальний та нормативний, які знайшли 

відображення у формуванні трьох основних моделей електронних платежів: 

азіатській, європейській та американській – кожна зі своїми специфічними 

особливостями. 

Найбільш жорсткою політикою регулювання при цьому відрізняється 

азійська модель, в рамках якої зафіксована державна монополія на випуск 

електронних грошей (наприклад, Сінгапур та Тайвань) та обмежений доступ 

іноземним компаніям до системи електронних платежів (Китай) з метою 

усунення внутрішніх та зовнішніх загроз для національної платіжної 

системи, протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом та 

мінімізації вірогідності реалізації імпортованих розрахунково-платіжних 

ризиків. Так, на території Китаю передбачена єдина легальна можливість для 

здійснення іноземних транзакцій – через єдину систему електронних 
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платежів China Unionpay Data, а іноземні компанії не можуть створювати 

платіжні системи та емітувати платіжні картки самостійно – така діяльність 

можлива лише за умови співпраці з китайськими компаніями. 

Таким чином, досвід азійських країн, який в повному обсязі відображає 

нормативний та механістичний підходи до правового регулювання галузі 

ФінТех, свідчить про доцільність створення регульованого ринку 

електронних платіжних послуг за умови дійсно ефективного державного 

регулювання, що передбачає створення законодавчої бази та відповідних 

заходів податкового стимулювання, що, у свою чергу, сприятиме 

інтенсивному розвитку ринку електронних платіжних систем.  

Полярна точка зору щодо застосування підходів до нормативно-

правового регулювання галузі ФінТех (на прикладі електронної індустрії) 

застосовується в США, де відбувається активна взаємодія офіційних банків з 

небанківськими (нефінансовими) посередниками в сфері електронних 

розрахунків і платежів. Законодавством передбачена участь небанківських 

установ в якості посередників (платіжних агентів) на американському 

платіжному ринку, що відображено у можливості інвестиційної участі банків 

і банківських холдингів в капіталі небанківських емітентів карт з збереженої 

вартістю загального призначення. Таким чином, в США більш прийнятним 

традиційно вважається ліберальний підхід. Обґрунтуванням даної точки зору 

при цьому виступає об’єктивна реальність динамічного розвитку системи 

електронних платежів як складної структури, розвиток якої вимагає 

постійного залучення інновацій. Відповідно, функція держави повинна 

фокусуватися лише на створенні умов для розвитку конкуренції [105, с. 313-

314].  

Країни Європейського Союзу на етапі формування галузі ФінТех та 

створення відповідних правових норм також більшою мірою дотримувалися 

нормативного підходу до правового регулювання, застосовуючи жорсткий 

нагляд за емісією та обігом електронних грошей.  
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В даному контексті доречно навести й іншу класифікацію, яку 

поділяють дослідники механізмів нормативно-правового регулювання 

ФінТеху Вайпан В.О., Губін Є.П., Єгорова М.О. [106] та Загойті В.Л. [107, 

с. 77-79], за якою також виділяють два підходи до нормативно-правового 

регулювання впровадження і застосування фінансових інновацій: 

превентивний та вичікувальний. Перший підхід – превентивний, заснований 

на використанні прогнозних результатів. Зазначений підхід доцільно 

дослідити на показовому прикладі еволюції нормативно-правового 

регулювання заснування та діяльності установ-емітентів електронних 

грошей, починаючи з першої редакції Директиви Європейського парламенту 

і Ради ЄС (Директива 2000/46/ЄС) від 18 вересня 2000 р. про заснування, 

регулювання та пруденційний нагляд за діяльністю установ, які емітують 

електронні гроші [108], прийнятої з метою досягнення необхідної 

гармонізації законодавства для забезпечення взаємного визнання дозволу та 

пруденційного нагляду за установами, які емітують електронні гроші, що 

робить можливим надання єдиної ліцензії, визнаної в усьому Співтоваристві 

та розробленої для забезпечення довіри суб’єктів фінансових відносин та 

застосування принципу пруденційного нагляду в державах-членах ЄС. 

Наведена редакція Директиви (2000/46/ЄС) зазначає протиправність 

діяльності з випуску електронних грошей суб’єктами, які не є кредитними 

установами за визначенням Директиви 2000/12/ЄС та забороняє в особі 

держав-членів ЄС будь-яким іншим особам чи установам випуск 

електронних грошей. При цьому, кредитною установою за визначенням 

Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС «Щодо започаткування 

діяльності кредитних установ та її ведення» від 20 березня 2000 року 

(Директива 2000/12/ЄС) [109] є суб'єкт підприємницької діяльності, 

діяльність якого полягає в отриманні від громадськості депозитів або інших 

коштів на зворотній основі та надання кредитів за свій власний рахунок. 

Директива (2000/46/ЄС) надає нормативно-правову дефініцію поняттю 

«установа, яка емітує електронні гроші» та визначає її як підприємство або 
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будь-яку іншу юридичну особу, крім кредитної установи, визначеної у 

першому підпункті (а) ст. 1 п. 1 Директиви 2000/12/ЄС, яка видає платіжні 

засоби у формі електронних грошей. Поняття «електронні гроші» при цьому 

визначено як грошова вартість, що:  

- зберігається на електронному пристрої; 

- видається при отриманні грошових коштів на суму не меншої 

вартості; 

- приймається як платіжний засіб іншими підприємствами, ніж 

емітент. 

Ст. 1 п. 4 та п.5 Директиви забороняє особам чи підприємствам, які не є 

кредитними установами за визначенням Директиви 2000/12/ЄС ведення 

діяльності з випуску електронних грошей. Інша ділова діяльність установ, які 

емітують електронні гроші (окрім випуску електронних грошей) обмежується 

до наступних напрямів діяльності:  

- надання тісно пов’язаних фінансових та нефінансових послуг, 

таких як: адміністрування електронних грошей шляхом виконання 

оперативних та інших допоміжних функцій, пов'язаних з їх видачею, видача 

та адміністрування інших платіжних засобів, але виключаючи надання будь-

якої форми кредитування;  

- зберігання даних на електронному пристрої від імені інших 

підприємств чи державних установ. 

Установи, які емітують електронні гроші, згідно з першою редакцією 

Директиви, не повинні мати жодних фондів в інших підприємствах, за 

винятком випадків, коли ці підприємства виконують оперативні чи інші 

допоміжні функції, пов'язані з електронними грошима, виданими або 

розподіленими відповідною установою. 

Еволюція правовідносин з випуску та обігу електронних грошей 

призвела до полярних змін нормативно-правового регулювання діяльності 

установ-емітентів електронних грошей. В подальшій редакції Директиви 

установам-емітентам уже дозволено випускати засоби платежу, включаючи 
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електронні гроші, й управляти ними, а також здійснювати таку діяльність на 

території всього Співтовариства на основі взаємного визнання і 

всеохоплюючої системи пруденційного нагляду, яка застосовується до них 

згідно із Директивами ЄС з питань банківської діяльності, відповідно до 

пункту 5 Додатка 1 до Директиви  2000/12/ЄС. 

При цьому передбачено введення особливого порядку пруденційного 

нагляду за установами-емітентами електронних грошей, який, хоч і 

приведений у відповідність із порядком пруденційного нагляду, що 

застосовується до інших кредитних установ, все ж відрізняється від нього, 

що є виправданим та бажаним, оскільки сам по собі випуск електронних 

грошей, враховуючи їх специфічний характер як електронного замінника 

монет і банкнот, не включає в себе приймання вкладів згідно зі статтею 3 

Директиви 2000/12/ЄС [110].  

Вказана редакція Директиви (2000/46/ЄС) зазначає необхідність 

забезпечення регулятивної основи електронної торгівлі, яка швидко 

розвивається, у більш широкому контексті, що допоможе повною мірою 

виявити потенційні переваги електронних грошей і, зокрема, уникнути 

затримки впроваджень технологічних нововведень. Тому ця Директива 

вводить технологічно нейтральну правову основу, що гармонізує 

пруденційний нагляд за установами-емітентами електронних грошей в 

межах, які необхідні для забезпечення їх фінансово надійного та 

розсудливого функціонування і, зокрема, їх фінансової цілісності. 

Аналізовані Директиви втратили чинність на основі Директиви 

2009/110/ЕС «Щодо започаткування та здійснення діяльності установами-

емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить 

зміни до Директив 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 

2000/46/ЕС» від 16 вересня 2009 року [111], тим не менш проведений аналіз 

нормотворчості є доцільним з точки зору простеження еволюції розвитку 

підходів до нормативно-правового регулювання та контролю у галузі 

ФінТех. Тим більше, що чинна редакція, приведена у відповідність із 
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сучасними вимогами розвитку ФінТеху, свідчить про застосування іншого 

підходу до нормативного-правового регулювання впровадження та 

застосування фінансових інновацій – вичікувального, який полягає у 

вдосконаленні нормативно-правового регулювання об’єкту внаслідок 

звершення відповідних змін внутрішнього об’єктивного та зовнішнього 

галузевого середовища. Адже, як зазначено в наведеній редакції Директиви, 

її було ухвалено у відповідь на появу нових попередньо оплачених продуктів 

для здійснення електронних платежів, з чого можна зробити висновок, що 

процес формування чинних правових норм з регулювання та контролю емісії 

електронних грошей в країнах ЄС має послідкові ознаки та є результатом 

еволюції самої галузі ФінТеху, зокрема – інструментарію обігу електронних 

засобів платежу, з метою стабілізації внутрішнього ринку та забезпечення 

належного рівня пруденційного нагляду. 

Крім того, чинна Директива 2009/110/ЕС, регулюючи діяльність 

постачальників платіжних послуг, які є емітентами електронних грошей, 

вводить певні обмеження щодо об’єктного кола та не застосовується до: 

- грошової вартості, яка зберігається на спеціальних попередньо 

оплачених інструментах, призначених для певних потреб, які можна 

використовувати лише в обмежений спосіб, до яких можна віднести: 

кредитні картки магазинів (окрім інструментів, які можна використовувати 

для здійснення покупок у мережевих магазинах, зареєстрованих торгових або 

сервісних підприємствах, які постійно розширюються), картки автозаправних 

станцій, членські картки (іменні посвідчення), квитки для проїзду в міському 

транспорті, ваучери на харчування та надання послуг; 

- грошової вартості, яка використовується для придбання 

цифрових товарів або послуг, коли, в силу природи цього товару чи послуги, 

оператор додає їм внутрішньої вартості, наприклад, у формі засобів доступу, 

пошуку або організаційно-технічних засобів збуту продукції, за умови, що 

товар чи послуга, про які йдеться, можна використовувати лише із 

застосуванням цифрового пристрою (мобільного телефону або комп'ютера), 
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та в тому випадку, якщо оператор телекомунікаційної, цифрової чи  

інформаційної технології діє не лише як посередник між користувачем 

платіжної послуги та постачальником товарів і послуг. 

Значною перевагою чинної редакції Директиви є спрощення вимог до 

діяльності установ-емітентів електронних грошей щодо розміру уставного 

капіталу, рівень якого був знижений з 1 млн. євро до 350 тис. євро та 

фіксацією права повернення користувачем грошових коштів в будь-який 

момент часу, чого не передбачалося в перших редакціях Директиви. 

Дістало вдосконаленого визначення й саме поняття «електронні 

гроші», з огляду на необхідність введення чіткої та нейтральної з 

технологічної точки зору дефініції, яка повинна передбачати всі варіанти 

емісії постачальником платіжних послуг попередньо оплаченого засобу 

розрахунку в обмін на грошові кошти, який можна використовувати для 

оплати. Таке передбачає наявність грошової вартості, яка зберігається або на 

платіжному пристрої, який знаходиться у розпорядженні власника 

електронних грошей, або на віддаленому сервері, та управління якими 

здійснюється власником електронних грошей через передбачений для цього 

спеціальний рахунок. При цьому Директивою вводиться обов’язкова вимога 

щодо необхідності достатньо широкого визначення з метою уникнення 

затримки у впровадженні технологічних нововведень та охоплення не тільки 

всіх видів електронних грошей, наявних на сучасному ринку, а також і ті 

продукти, які можуть з'явитися у майбутньому, що знову підтверджує 

застосування другого аналізованого підходу до регулювання впровадження і 

застосування фінансових інновацій – вичікувального. 

Під «електронними грошима» за чинною редакцією слід розуміти 

грошову вартість, яка:  

- зберігається на електронному пристрої, в тому числі магнітному; 

- випускається для отримання коштів з метою здійснення 

платіжних операцій (згідно з пп. 5 ст. 4 Директиви 2007/64/ЕС); 
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- приймається фізичною або юридичною особою, відмінною  від 

установи-емітента електронних грошей. 

Значна увага чинною Директивою приділена питанню захисту 

користувачів та забезпеченню надійності у роботі установ-емітентів 

електронних грошей, запроваджуючи обов’язок передбачення та 

впровадження додаткових методів розрахунку поточного капіталу з метою 

збереження свободи дій у сфері нагляду для забезпечення однакового 

підходу до управління однаковими ризиками для всіх постачальників 

платіжних послуг. Також вводиться обов’язок для установ-емітентів 

електронних грошей зберігати кошти власників електронних грошей окремо 

від коштів установи-емітента, призначених для інших видів діяльності. 

Директивою встановлені імперативні норми щодо дотримання установами-

емітентами електронних грошей чинного законодавства у сфері контролю за 

відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. 

Таким чином, відповідно до об’єктивних процесів динамічного 

розвитку фінансових технологій, законодавство ЄС з нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТех пом’якшує початковий нормативний підхід до 

правового регулювання аналізованої сфери шляхом прийняття поправок 

ліберального характеру, що обумовлено втратою актуальності початкових 

нормативно-правових норм. 

Проведений аналіз еволюції нормативно-правового регулювання 

діяльності установ-емітентів електронних грошей свідчить про 

неоднозначність окремих підходів до регулювання впровадження і 

застосування фінансових інновацій, адже зважаючи на стрімкий розвиток 

об’єкту дослідження та регуляції – ФінТеху – необхідно зазначити особливу 

складність (майже неможливість) актуального впровадження відповідних 

законодавчих змін, що, у свою чергу, може призвести до надмірного 

контролю компетентних органів за галуззю, стримуючи її розвиток, особливо 

у випадку застосування превентивного підходу до нормативно-правового 

врегулювання об’єкту дослідження. Відповідно, доцільним вважається 
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здійснення постійного контролю за актуальністю й відповідністю сучасним 

обставинам нормативно-правового забезпечення діяльності ФінТех-установ 

як в цілому, так й установ-емітентів електронних грошей зокрема та внесення 

відповідних змін до нормативно-правових актів з регулювання галузі ФінТех. 

Показовою з точки зору дослідження етапу становлення галузі ФінТех 

та відповідного нормативно-правового регулювання є нормотворча та 

правозастосовна практика регулювання діяльності бізнес-акселераторів, які 

впроваджені та активно розвиваються на глобальному рівні підтримки та 

забезпечення розвитку ФінТеху. Серед діючих акселераторів необхідно 

відзначити мережу Startupbootcamp, яка є наймасштабнішою та включає в 

себе більше 20 інтенсивних сфокусованих на інноваційних технологіях 

програм акселераторів з підтримки засновників інноваційних технологій (в 

тому числі ФінТех-продуктів), розташованих у Сан-Франциско, Амстердамі, 

Кейптауні, Ченду, Берліні, Дубаї, Хартфорді, Стамбулі, Римі, Лондоні, Каїрі, 

Мельбурні, Маямі, Мілані, Мумбаї, Мехіко, Нью-Йорку та Сінгапурі. 

Співзасновниками Startupbootcamp є Алекс Фарсет, Карстен Колбек, Патрік 

де Зеув та Рууд Хендрікс. З моменту запуску Startupbootcamp профінансував 

понад 600 стартапів, з яких 78% продовжили отримувати фінансування. В 

цілому стартапи Startupbootcamp отримали в середньому 722 млн. євро 

інвестицій [112].  

Іншими прикладами успішних платформ з розвитку ФінТех-стартапів є 

MEDICI FinTech’s Global Knowledge Network та Merchant Maverick, які є 

новаторами розвитку глобальної галузі ФінТеху із пріоритетом на користь 

підприємств, стартапів та інвесторів [113; 114]. За рахунок діяльності 

подібних акселераторів було реалізовано всесвітньовідомі ФінТех-стартапи: 

Curve, Finimize, AgentCASH, Crowdsurfer, Reposit, Lendr, Capitalise, Paybase 

та інші [115]. 

За формою організації акселератори є освітньо-інвестиційними 

програмами з підготовки проєктних команд з впровадження інноваційних 

технологій та їх подальшої участі в конкурсах на отримання інвестування для 
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розвитку інноваційних продуктів, в тому числі ФінТех-проєктів на посівній 

стадії (seed), що передує стадії стартапів. З цією метою акселератори 

залучають як сторонніх інвесторів, так і самостійно інвестують в 

перспективні інноваційні проєкти. При цьому весь процес включає й 

юридичне оформлення взаємних зобов’язань сторін, контроль за виконанням 

договорів надання фінансових послуг, бухгалтерського супроводу, 

консультаційної й інформаційної підтримки, просування на ринку та PR, 

менторство, навчання, бюджетування та розвиток.  

Акселератори є новою формою глобального інвестування в інноваційні 

ідеї на стадії зародження, що має чітку тенденцію до заміщення форм 

венчурного інвестування та діяльності бізнес-ангелів, інтенсивність яких 

значно уповільнилася не тільки у зв’язку із об’єктивною непідготовленістю 

учасників проєктів через нестачу досвіду реалізації стартапів та суттєві 

розбіжності в пріоритетах сторін (засновників та інвесторів), а й через 

процеси підвищення формалізації та стандартизації вказаної діяльності в 

останні роки внаслідок їх законодавчої легалізації та правозастосовної 

практики провідними країнами в контексті розвитку венчурного інвестування 

[116].  

З точки зору правового регулювання діяльності акселераторів як 

інфраструктури розвитку ФінТеху, необхідно зазначити практичну 

відсутність їх у правовому полі як міжнародного, так і національного 

законодавства. Як зазначає білоруський дослідник О. Ванін, фактично, вони 

знаходяться у «сірій зоні» міжгалузевого нормативно-правового регулювання 

[117, с. 39]. Так, за окремими параметрами діяльність акселераторів підпадає 

під нормативно-правове регулювання розгалуженої законодавчої бази з 

регулювання освітнього та наукового процесу, створення та економічної 

діяльності юридичних осіб, інтелектуальної власності, авторського права. З 

іншого боку, досить складно на практиці застосувати вказане галузеве 

нормативно-правове регулювання до створення якісної екосистеми правового 

регулювання розвитку інноваційних фінансових технологій. 
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Оскільки діяльність акселераторів передбачає надання освітніх послуг 

та залучення відповідних спеціалістів – очевидно, вона підпадає під освітнє 

законодавство, яке регулює суспільні відносини у галузі освіти та правові, 

соціально-економічні, організаційні, фінансові, освітні та виховні засади 

розвитку та функціонування усіх ланок системи освіти. Але, не зважаючи на 

тенденцію уніфікації, систематизації та кодифікації освітнього законодавства 

в різних країнах, діяльність акселераторів залишається у сфері ad-hoc бізнес-

освіти через попит на вузькоспеціальні знання учасників ФінТех-проєктів, а 

не на надання комплексної загальнотеоретичної підготовки. Тим більше, що 

стороною надання аналізованих ad-hoc освітніх послуг є не формалізований 

нормативно-правовими актами професорсько-викладацький склад, а 

ментори, які являють собою практиків із значним досвідом у сфері 

просунення та розвитку стартапів, чий статус не врегульований на 

законодавчому рівні. Саме це пояснює складність застосування існуючої 

системи освітнього законодавства до діяльності акселераторів, до якої 

неможливо реалізувати стандартний підхід до регулювання діяльності 

освітніх установ із відповідними нормативними вимогами з планування та 

реалізації освітнього процесу, змісту освітньо-професійних програм за 

державними освітніми стандартами, розвитку кваліфікаційних компетенцій 

випускників, викладацькому складу тощо. Це значно актуалізує необхідність 

розвитку інституту контрактного права в рамках діяльності акселераторів із 

зазначенням спеціальних умов та аспектів надання освітніх послуг 

засновникам ФінТех-проєктів, які є учасниками акселераторів. Більше того, в 

перспективі зазначений підхід необхідно врахувати на законотворчому рівні 

та внести відповідні корективи в освітнє законодавство. 

Інший аспект нормативно-правового регулювання діяльності 

акселераторів – регулювання цивільно-правових відносин учасників проєктів 

у зв’язку із заснуванням та діяльністю нових юридичних осіб в особі команд 

реалізації ФінТех-проєктів, адже однією з головних вимог для участі в 

акселераторі є наявність злагодженої команди, спроможної успішно довести 
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ідею до стадії комерціалізації інноваційного продукту. Таким чином, на 

практиці фактично сформована команда засновників юридичної особи 

певний проміжок часу не закріплює за собою відповідний правовий статус та 

зобов’язання, створюючи тим самим ситуацію юридичної невизначеності 

щодо встановлення правосуб’єктності учасників ФінТех-проєктів. Така 

особливість характерна, в першу чергу, для бізнес-акселераторів повного 

циклу, які інвестують в ідеї на стадії зародження та не передбачають 

обов’язковості юридичного оформлення проєктних команд в якості 

юридичної особи. Натомість, бізнес-акселератори неповного циклу, які 

інвестують в проєкти, за якими вже стоїть зареєстрована юридична особа, яка 

має ефективну команду та робочий прототип, в меншій мірі підпадають під 

ризики можливих негативних наслідків, пов'язаних з невизначеністю 

правового статусу учасників ФінТех-проєктів [118, с. 52], що, у свою чергу, 

встановлює нові специфічні вимоги до нормативно-правового регулювання 

учасників програм акселераторів. 

Певні програми акселераторів від самого початку встановлюють умови 

своєї часткової участі в перспективі реалізації ФінТех-стартапу та можуть 

нарощувати свою частку в капіталі проєкту по мірі надання фінансових 

ресурсів. По суті, основною частиною дохід акселераторів створюється за 

рахунок участі в уставних капіталах компаній (на практиці до 25 %), що 

отримали інвестування внаслідок перемоги в конкурсах програм 

акселераторів.  

Крім того, досить часто акселератори впроваджують практику 

офшорної інкорпорації бізнесу, оскільки афілійовані з ними інвестори 

використовують саме ці фінансові інструменти для управління своїми 

активами й оптимізації оподаткування. Побічним ефектом таких практик є 

те, що новий технологічний бізнес стає відразу іноземним по відношенню до 

держави свого фактичного походження, що створює нові специфічні 

особливості для подальшого нормативно-правового регулювання діяльності 

акселераторів [117, с. 40]. 
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Особливої уваги в контексті нормативно-правового регулювання 

діяльності акселераторів вимагають правовідносини з захисту 

інтелектуальної власності, адже саме ідея інноваційного продукту (в тому 

числі ФінТех-продукту) є об’єктом правовідносин сторін-учасників 

акселераторів. Ідея або проєкт, із якими звертаються проєктні команди 

засновників до інвесторів через акселератори, практично законодавчо не 

захищена особливо на початкових стадіях розгляду перспективних проєктів. 

З іншого боку, й ментори, які навчають проєктні команди, діляться своїм 

досвідом у сфері просунення успішних стартапів. Тим самим створюється 

фідуціарний (довірчий) аспект між сторонами правовідносин з метою 

якнайшвидшої та ефективнішої реалізації інноваційного проєкту.  

Таким чином, досі законодавчо неврегульований аспект із захисту 

інтелектуальної власності учасників програм акселераторів потребує 

створення чіткої інституції із представлення прав авторів інноваційної ідеї та 

арбітражу спорів, що можуть виникати в майбутньому в рамках діяльності 

акселераторів. 

Якщо розглядати проєкти інноваційних ідей саме як стартапи в 

контексті їхнього правового регулювання, необхідно зазначити визначальну 

роль державної підтримки стартап-компаній в питанні реалізації та 

успішного розвитку інноваційних проєктів, що неможливо без створення 

якісного правового механізму їх реалізації та передує наступному питанню – 

необхідності визначення форми власності бізнес-акселераторів та 

забезпечення відповідного правового статусу.  

Аналіз практичної діяльності акселераторів засвідчив існування різних 

форм власності цих установ: приватні, державні, муніципальні та змішані. У 

випадку державних або муніципальних акселераторів актуалізується ще й 

питання забезпечення антикорупційного законодавчого регулювання їхньої 

діяльності та прослідковується чітка паралель з інститутом публічних 

закупівель. Адже в такому випадку об’єктом державних бюджетних 

інвестувань стають проєкти соціальної спрямованості на розвиток 
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інфраструктури, благоустрій міст, створення робочих місць, захист 

навколишнього середовища, підтримку соціального підприємництва та інше. 

Таким чином, зважаючи на перспективне формування нормативно-

правових норм з регулювання зазначених правових відносин постфактум, 

доцільно кваліфікувати підхід до нормативно-правового регулювання 

діяльності акселераторів, як інституції функціонування та розвитку ФінТех-

індустрії як вичікувальний. 

Аналіз представлених класифікацій підходів до нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТех:  

1) механістичного та системного; 

2) нормативного та ліберального; 

3) превентивного та вичікувального; 

надає можливість провести певні аналогії за критеріями. Так, 

механістичний підхід, який має на увазі цілеспрямований юридичний 

(державно-правовий) вплив на суспільні відносини і поведінку суб'єктів 

здійснюється на прогнозній основі та відповідає ознакам превентивного 

підходу, заснованого на використанні прогнозних результатів та 

нормативного підходу, який передбачає створення жорсткої системи 

державного регулювання. Натомість системний підхід до нормативно-

правового регулювання, який враховує динаміку соціально-правових 

відносин та представляє правову систему в цілому як результат правового 

впливу, що визначається у першу чергу взаємодією самих суб’єктів 

правовідносин, має наслідком процеси їх правової регуляції відповідає 

ліберальному підходу, відповідно до якого, введення обмежень в діяльність 

ФінТех-компаній та наявність деталізованих стандартів не тільки 

неефективне, а й обтяжливо та – вичікувальному підходу, який передбачає 

вдосконалення нормативно-правового регулювання об’єкту внаслідок 

звершення відповідних змін внутрішнього об’єктивного та зовнішнього 

галузевого середовища. 
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Класифікаційну систему підходів до нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТеху відображено на рис. 1.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Класифікаційна система підходів до нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТеху 
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Відповідно, можна дійти висновку, що застосування саме системного 

підходу (помірно нормативного (превентивного) з елементами ліберальності) 

до нормативно-правового регулювання та контролю галузі ФінТех 

забезпечить формування та розвиток якісної екосистеми ФінТеху в рамках 

соціологічної юриспруденції з урахуванням соціальних, економічних та 

інформаційних аспектів розвитку суспільних відносин в динаміці. 

В цілому, проведене дослідження підходів до нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТех на прикладі нормативно-правового 

регулювання діяльності установ-емітентів електронних грошей та діяльності 

бізнес-акселераторів засвідчили наявність певних факторів, які найбільшою 

мірою впливають на специфіку процесу нормативно-правового регулювання 

та визначення того чи іншого підходу до нього [119, с. 84-85]. В першу чергу, 

суттєвою компонентою підтримки та розвитку ФінТех-індустрії є політична 

воля конкретної держави щодо створення дієвої та якісної екосистеми 

ФінТеху на національному ринку, що, безумовно, сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки засобами реалізації 

інноваційних ФінТех-проєктів. З цією метою на державному рівні доцільним 

вбачається створення системи державних стимулів та заохочень для компаній 

з надання ФінТех-послуг населенню, підприємствам, установам та 

організаціям. По-друге – відсутність об’єктивних перешкод, обмежень та 

бар’єрів для розвитку ФінТеху, що може бути виражене в надмірній 

формалізації та стандартизації діяльності ФінТех-компаній та суб’єктів з 

надання ФінТех-послуг внаслідок їх законодавчої легалізації та 

правозастосовної практики. По-третє, створення взаємопов’язаної та 

взаємозалежної системи розвитку фінансових технологій із участю 

традиційного сектору надання фінансових послуг та інноваційних ФінТех-

компаній через поширення впровадження ФінТех-продуктів традиційними 

банківськими установами та надання рівних прав для ФінТех-компаній через 

визначення їх правового статусу на законодавчому рівні, що, у свою чергу, 

забезпечить збалансований стан конкурентного середовища для всіх 
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суб’єктів надання фінансових послуг. По-четверте, створення єдиної 

загальнодоступної платформи з презентації та можливості тестового (як 

мінімум) впровадження перспективних ФінТех-продуктів та підтримка її на 

державному рівні. По-п’яте, гарантії забезпечення інформаційної безпеки в 

контексті специфіки ФінТех-продуктів, пов’язаних із послугами цифрової 

ідентифікації, електронного документообігу, електронних коштів, обробки 

персональних даних тощо. 

 

 

1.3 Еволюція нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в 

Україні 

 

 

Інновації, що базуються на цифрових технологіях у фінансових 

послугах – ФінТех – сьогодні динамічно розвиваються й в Україні, надаючи 

клієнтам широкий спектр інноваційних рішень та традиційних фінансових 

послуг із підвищеною зручністю використання [120; 121; 122; 123]. У той же 

час ФінТех містить численні ризики та виклики фінансової стабільності. 

Тому, розробникам політики регулювання галузі ФінТех та контролюючим 

органам слід розглянути адекватне регуляторне реагування на можливі 

руйнівні технології [124]. 

Станом на сьогодні, українське регулювання галузі ФінТеху вимагає 

більш ліберального та спритного підходу, тому важливими заходами по 

відношенню до створення сприятливої відповідної екосистеми розвитку є 

дерегуляція та впровадження нових концепцій. Передбачувана 

трансформація викликає проблему правильної реалізації таких нових 

концепцій.  

Таким чином, вкрай важливим видається необхідність створення 

балансу між впровадженням дієвої системи правового регулювання та 
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наданням можливостей перспективного розвитку завдяки державному 

дерегулюванню галузі ФінТеху. 

З одного боку, найефективнішим підходом є імплементація 

законодавства ЄС, з іншого боку – регулятори повинні врахувати особливості 

існуючої правової системи в Україні, визначити та реалізувати специфічні 

напрями гармонізації законодавства України до низки правових актів ЄС. 

Як зазначає дослідник фінансових питань видання Forbes О. Дунаєв 

[38], еволюція фінансових технологій, як і будь-яка новація у свій час має 

певні побочні ефекти та помилки. В якості відповідного прикладу зарубіжної 

та світової ФінТех-індустрії можна навести фінансові піраміди в Китаї та 

розробку peer-2-peer (Р2Р) кредитування, використання криптовалют для 

небезпечних та інколи протизаконних фінансових операцій, прояви 

фінансового шахрайства, сумний досвід фінансової організації «МММ» та 

торговельної марки «Автоплан», яка реалізовувала автомобілі в розстрочку, 

але розподіл таких авто відбувався за щомісячною лотереєю [125]. 

Подібні недоліки в системі новітніх фінансових технологій свідчать 

про необхідність комплексного, системного правового регулювання як сфери 

ФінТех в цілому, так і окремих її підгалузей, відповідно до їх 

функціонального спрямування. Особливо це питання актуалізується, 

зважаючи на тенденцію їх активного впровадження в державний сектор, 

використання урядовими установами в галузі публічного управління та 

адміністрування, адже в такому аспекті ФінТех безпосередньо впливає на 

процеси реалізації стратегічних напрямків розвитку держави та забезпечення 

національної (в першу чергу – інформаційної) безпеки. 

Сьогодні можна констатувати відсутність спрямованого законодавчого 

регулювання сфери ФінТеху в країні. Звісно, існують окремі правові акти, що 

регулюють спеціальні питання галузі та певні правовідносини, що виникають 

в аналізованій сфері діяльності. Тому, доцільно навести результати 

проведеного відповідного аналізу законодавства України у галузі ФінТеху 
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щодо наявності національних нормативно-правових актів та предмету їх 

регулювання (з урахуванням специфіки ФінТеху):  

- Конституція України [126] – загальна регламентація прав та 

обов’язків людини і громадянина, зокрема соціальні й економічні права та 

обов’язки; 

- Цивільний кодекс України [127] – особисті немайнові та майнові 

відносини, що виникають внаслідок надання та реалізації традиційних 

фінансових послуг та ФінТех-послуг (або традиційних фінансових послуг за 

допомогою інструментарію ФінТеху); 

- Закон України «Про Національний банк України» [128] – 

забезпечення фінансової стабільності, в тому числі стабільності банківської 

системи, зокрема з урахуванням ринку ФінТеху Національним банком 

України, а також порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та 

взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які 

здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих 

банками-резидентами та інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах 

компетенції НБУ; 

- Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» [129] – загальні засади функціонування платіжних систем і систем 

розрахунків в Україні, порядок проведення переказу коштів у межах України, 

відповідальність суб'єктів переказу, порядок здійснення нагляду (оверсайта) 

за платіжними системами; 

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [130] – загальні правові засади у сфері надання 

фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за 

діяльністю з надання фінансових послуг, створення правових основ для 

захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб – 

підприємців, які надають фінансові послуги, правове забезпечення діяльності 

і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, 
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правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі 

України; 

- Закон України «Про валюту і валютні операції» [131] – 

здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного 

нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених 

установ, відповідальність за порушення валютного законодавства, 

забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та 

вільного здійснення валютних операцій на території України; 

- Закон України «Про електронні довірчі послуги» [132] – 

відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної 

ідентифікації, правові та організаційні засади надання електронних довірчих 

послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових 

відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері 

електронних довірчих послуг, правові та організаційні засади здійснення 

електронної ідентифікації; 

- Закон України «Про державну таємницю» [133] – суспільні 

відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, 

засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною 

державної таємниці з метою захисту національної безпеки України; 

- Закон України «Про національну безпеку України» [134] – 

основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади 

державної політики, що гарантують суспільству і кожному громадянину 

захист від загроз; 

- Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» [135] – правові та організаційні основи забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, 

національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та 

принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження 

державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій 
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сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення 

кібербезпеки; 

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

[136] – захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, 

забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної 

аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та 

іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, 

пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими 

операціями; 

- Закон України «Про інформацію» [137] – відносини щодо 

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони, захисту інформації; 

- Закон України «Про захист персональних даних» [138] – правові 

відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, 

основоположні права і свободи людини і громадянина, зокрема права на 

невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних, яка 

здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих 

засобів; 

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» [139] – відносини у сфері захисту інформації 

в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах, несанкціоновані дії щодо інформації в інформаційній системі; 

- Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [140] – організаційно-правові засади електронного 

документообігу та використання електронних документів: відносини, що 



74 
 

виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, 

зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів; 

- «Положення про електронні гроші в Україні», затверджене 

Національним банком України (НБУ) (Постанова НБУ № 481 від 4.11.2010 

р.) [141] – регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних 

грошей в Україні, запровадження моніторингу за такою діяльністю; 

- «Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників 

платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури» 

(Постанова НБУ № 43 від 4.02.2014 р.) [142] – визначення порядку реєстрації 

Національним банком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних 

систем та систем розрахунків (платіжних систем), учасників платіжних 

систем та операторів послуг платіжної інфраструктури; 

- Постанова НБУ «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року» [143] – створення 

фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток 

за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на 

основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно 

із стандартами Європейського Союзу. 

Не зважаючи на відсутність концептуального спрямованого 

регулювання галузі ФінТех, все ж необхідно зазначити, що в цілому в 

Україні спостерігається позитивна динаміка формування галузі та її 

правового регулювання, уряд бере активну участь у формуванні відповідної 

екосистеми в Україні, поступово вносячи поправки в національне 

законодавство на основі досвіду ЄС.  

Після виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС («Угода про 

асоціацію») у вересні 2017 року, Україна пережила значні перетворення. 

Концепція економічних і законодавчих реформ, серед іншого, включала 

перегляд підходу до регулювання фінансових послуг. У 2017 році 

український парламент прийняв закон «Про електронні довірчі послуги», 

який в цілому відповідає Положенню ЄС про електронну ідентифікацію і 
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трастові послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку, також 

відомому як eIDAS. Крім того, пізніше в цьому році Парламент зареєстрував 

проєкт закону «Про внесення змін до регулювання переказу коштів», який 

створений на основі Директиви ЄС про платіжні послуги на внутрішньому 

ринку (також відомої як PSD 2). 

Український уряд намагається сприяти розвитку ФінТеху за допомогою 

створення відповідних концепцій і програм розвитку. А саме, в червні 2017 

року Національний банк України затвердив «Комплексну програму розвитку 

фінансового сектора України до 2020 року», яка передбачала: 

- внесення змін до законодавства, що регулює фінансові послуги; 

- збільшення частки міжнародних постачальників фінансових 

послуг, які працюють на місцевому ринку; 

- вдосконалення регулювання діяльності небанківських 

постачальників фінансових послуг;  

- впровадження системи банківських ідентифікаторів для 

віддаленої ідентифікації клієнтів;  

- впровадження нової ліцензійної політики;  

- впровадження електронних документів і цифрового зберігання 

документів;  

- збільшення частки онлайн фінансових послуг;  

- впровадження безготівкової економіки;  

- впровадження стандарту ISO20022;  

- підвищення безпеки фінансових послуг;  

- підвищення фінансової обізнаності населення України;  

- захист клієнтів [143]. 

У 2018 році Кабінет Міністрів України затвердив «Концепцію розвитку 

цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки». Концепція 

передбачає цифровізацію в Україні, впровадження цифрової економіки та 

подальшу гармонізацію національного законодавства з відповідними 

нормативними актами ЄС. 
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У 2020 році Національний банк України, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів 

України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписали та почали 

втілювати Стратегію розвитку фінтеху в Україні до 2025 року з метою 

створення та розвитку повноцінної ФінТех-екосистеми в Україні. 

Головним завданням Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року 

визначено сталий розвиток інновацій, розвиток кешлес-економіки, 

підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу. Головна мета – 

розбудова інноваційного фінансового ринку з масштабною фінансовою 

інклюзією (громадян і бізнесу) та зручними й безпечними в користуванні 

сервісами й продуктами, доступними за ціною та каналами поширення [144]. 

Одним з останніх досягнень розвитку галузі ФінТех в Україні є 

введення НБУ банківського ідентифікатора. Так, Постанова Національного 

банку України № 32 від 17.03.2020 дозволяє використовувати систему 

ідентифікації банкам як інструменту ідентифікації для надання банківських, 

фінансових та інших адміністративних послуг фізичним особам. Слід 

зазначити, що вказана система ідентифікації може застосовуватися не тільки 

банками, а й небанківськими установами, підключеними до цієї системи. На 

думку НБУ, новий інструмент повинен значно збільшити використання 

банківських та інших послуг, які потребують ідентифікації фізичних осіб.  

Можна зауважити, що останні нормативні ініціативи регулювання 

галузі ФінТеху мають всі можливості для створення фундаменту для 

майбутніх розробок. У порівнянні з українськими, ініціативи ЄС мають 

більш практичний підхід і концентруються на вирішенні ділових питань. 

Прогресивний європейський ринок ФінТеху і його регулювання швидко 

розвиваються і дають Україні можливість вчитися. Поступове впровадження 

нормативно-правової бази ЄС позитивно вплинуло на український ринок 

ФінТеху. Врахування новизни інноваційних технологій, рішень та правил, 

прийнятих на ранніх етапах, допоможе створити важливі правові прецеденти 
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й наслідки. Український уряд має продовжувати оцінювати адекватність 

законодавчого регулювання галузі ФінТеху з метою використання переваг 

при одночасному зниженні ризиків. 

На наш погляд, крім іншого, посилення регулювання аналізованого 

сектору економіки в ЄС стимулюється тиском з боку представників бізнесу 

галузі ФінТеху. Ринок ЄС має великий попит і пропозицію інноваційних 

рішень, що змушує уряд бути більш гнучким у своїй діяльності. Тим часом 

учасники менш зрілого українського ринку не здатні створити такий тиск. 

Проте, з огляду на зростаючий інтерес і ініціативи в області ФінТеху, 

ситуація може змінитися за короткий період часу. 

На сьогоднішній день Україна визначила досяжні цілі і пріоритети 

розвитку галузі ФінТеху на найближчі два роки. Впровадження лабораторій 

ФінТеху, тісна координація дій уряду з представниками бізнесу та створення 

регуляторних пісочниць в Україні стануть наступним кроком після 

запозичення досвіду рамкового регулювання ЄС до національного 

законодавства. 

В контексті дослідження феномену ФінТех-компаній в якості 

перспективних інноваційних стартапів, необхідно зазначити відсутність 

легальної дефініції ще одного важливого поняття галузі ФінТеху – стартапу. 

Тим не менш, починаючи з 2017 року (адже ФінТех-стартапи з'являються 

саме тоді, коли трапляються основні фінансові кризи [145]), сфера стартапів 

в Україні активно розвивається, включаючи діяльність акселераторів та 

бізнес-інкубаторів, які засновані та існують на базі корпоративних організації 

(найчастіше іноземних). 

Більше того, в Україні лише починає свій розвиток система 

інструментарію державної підтримки діяльності та розвитку інноваційних 

стартапів, залишаючи більш дієвим варіант їх реалізації через приватний 

капітал у різних його формах та варіаціях. 

Питання створення та організації відповідних державних установ час 

від часу підіймалося та обговорюються на найвищому політичному рівні до 
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2019 року в Україні. Як наслідок, 11 липня 2019 року за ініціативи Кабінету 

Міністрів України в країні офіційно відкрив свою діяльність державний Фонд 

розвитку інновацій – Український фонд стартапів (УФС), як 

загальнодержавна інвестиційна, спрямована на підтримку та розвиток 

інновацій і стартапів. В якості отримувачів фінансування зазначені малі- та 

мікропідприємства та фізичні особи-підприємці на початкових стадіях 

їхнього розвитку (pre-seed та seed) з метою підтримки перспективних та 

інноваційних ідей технологічних стартапів, які демонструють високий 

потенціал глобального комерційного успіху [146]. Напрямки використання 

коштів: побудова початкового прототипу (включаючи матеріали та 

компоненти), розвиток бізнесу та інше. Важливо та суттєво, що фінансування 

Фондом надається не за рахунок участі у капіталі (що характерно у разі 

фінансування перспективних стартапів приватним капіталом), а у формі 

грантів на реалізацію. Розмір гранту – $ 25-75 тис. (еквівалент у грн.). 

Тривалість реалізації проєкту – до 24 місяців [147].  

Організатори фонду зазначають, що при його створенні був 

запозичений успішний досвід зарубіжних країн, у першу чергу – Австрії, 

Польщі, Фінляндії та Швеції. 

Структура Фонду розвитку інновацій передбачає створення конкурсної 

комісії з сімох представників, які безпосередньо відбиратимуть проєкти для 

надання фінансування, експертної ради з 10 вузькопрофільних експертів, 

наглядової ради (7 осіб) та операційного блоку з забезпечення діяльності та 

адміністрування програм.  

Основними етапами з реалізації програми грантової підтримки є: 

- оголошення конкурсу; 

- прийом заявок на участь у конкурсі через веб-портал Фонду; 

- оцінка проєкту незалежною конкурсною комісією; 

- «живий пітчинг» – пряма презентація проєктів, що набрали 

прохідний бал на попередній стадії; 
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- визначення переможців, підписання договору про надання 

грантового фінансування; 

- моніторинг виконання умов договору про фінансування. 

Пріоритетними напрямами стартап-проєктів фондом визначнені 

наступні: 

- штучний інтелект (AI); 

- доповнена реальність (AR/VR); 

- технології великих даних (BigData); 

- електронний уряд (E-Government); 

- блокчейн, кібербезпека, захист (Defense); 

- медицина та охорона здоров’я; 

- подорожі; 

- спосіб життя; 

- фінансові технології (FinTech); 

- юридичні технології (LegalTech); 

- освітні технології (EdTech); 

- робототехніка; 

- професійні послуги; 

- програмне забезпечення як послуга (SaaS); 

- виробництво, 

- електронна комерція; 

- інтернет речей (IoT). 

Відповідно до програми Фонду, установа не підтримуватиме проєкти, 

пов'язані з організацією азартних ігор, виробництвом та реалізацією 

алкогольних і тютюнових виробів, зброї, боєприпасів, ядерних матеріалів. 

Для участі у конкурсі Фонду окрім реєстрації та надіслання заявки з 

анотацією державною та англійською мовами, необхідно представити 

кошторис, прогнозні фінансові показники, офіційні документи. При цьому 

анотація повинна бути структурована за п’ятьома основними складовими:  
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- команда (досвід ведення бізнесу, управління стартапами, участі в 

інкубаторах); 

- технологія (експертна оцінка якості технології, потенціал для 

оновлення); 

- стратегія (стратегія ухвалення рішень, вихід на ринок, докази 

реальних потреб у продукті); 

- продукт (бізнес-модель, план виробництва продукту в Україні); 

- ринок (аналіз конкурентів, потенціал зростання ринку продукту, 

як продукт вирішує потребу). 

Також необхідно зазначити певні існуючи особливості покриття витрат 

Фондом: грант може покривати зарплати спеціалістів, що відповідають 

ринковому рівню, консультаційні послуги, вартість обладнання для розробки 

продукту, витрати на реєстрацію патентів та бюджет на маркетинг. Водночас 

фонд не покриває відсотки або інші виплати за борговими зобов'язаннями, 

розваги та представницькі витрати, крім участі в конференціях, підбір 

персоналу та витрати, пов'язані із зміною місця роботи, придбання земельних 

ділянок, будівель або приміщень, включаючи будь-які види ремонту. При 

цьому, стартап-переможець може отримувати фінансування частинами. 

Періодичність виплат може бути квартальною, місячною або будь-якою 

іншою, яку команда зможе обґрунтувати в бізнес-плані [148]. 

Станом на 30 травня 2020 року, 24 вітчизняні стартапи отримали 

фінансування від Українського фонду стратапів. Повним перелік зазначених 

стартапів представлений в Додатку Б.  

Наразі на веб-порталі Українського фонду стратапів представлені три 

проєкти галузі ФінТеху: Finmap – oнлайн-сервіс для фінансового обліку в 

малому та мікро-бізнесі, Agrifinance Online – онлайн-платформа з об’єдння 

учасників сільськогосподарського ринку України (фермерів, інвесторів, 

трейдерів, дистриб’юторів та страховиків) та Правомен – повністю 

автоматизований помічник з побутових юридичних питань, направлений на 

надання юридичних консультацій, формування документів, а також 
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роз’яснення для населення можливостей та ефективності е-сервісів, 

створених державою – всі із грантами у 50 000$ [146]. 

В цілому, як зазначають дослідники питань розвитку стартапів в 

Україні О. Саліхова та О. Курченкоко, комплексному розвиткові аналізованої 

сфери діяльності сприятимуть наступні інновації законодавчого характеру: 

1. Підвищення якості STEM-освіти в Україні. А саме: формування 

нової генерації інноваторів, що мають якісну освіту в галузі природничих 

наук, технологій, інженерії, математики, які здатні створювати нові знання, 

продукувати, адаптувати та використовувати передові технології, 

започаткувати технологічні стартапи, що забезпечать інноваційну 

трансформацію економіки. 

2. Підготовка когорти інвестиційних менеджерів та експертів 

інноваційних проєктів, спільна робота яких має стати підґрунтям для 

модернізації національної економіки і – як показує світовий досвід – 

структурних зрушень у бік розбудови високотехнологічних виробництв, що 

створюють високу додану вартість та високооплачувані робочі місця.  

3. Створення та реалізація державної Програми підтримки 

українських стартапів та суміжних програм, що забезпечить синергетичний 

ефект та дозволить створити в Україні дієвий інструмент розвитку 

інноваційного підприємництва. 

4. Державна підтримка участі українських інноваторів у Програмі 

«Горизонт-2020», де перевага у фінансуванні надається проєктам, 

орієнтованим на промисловість та вирішення суспільних проблем: ІКТ, 

нанотехнології, нові матеріали, біотехнології, нові виробничі процеси, 

космос [149].  

До наведеного переліку, очевидно, необхідно додати пункт 

інформаційної та державної підтримки участі вітчизняних стартапів у 

конкурсах на отримання грантів від Українського фонду стартапів. 

Таким чином, огляд вітчизняного законодавства та практики реалізації 

стартапів свідчать про відсутність комплексного підходу до регулювання 
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галузі фінансових технологічних інновацій та епізодичність норм, наявних в 

різних нормативно-правових актах. Недостатнім також є наявний 

категоріальний апарат правових дефініцій досліджуваної сфери, зокрема 

відсутність правового визначення самого поняття ФінТех та поняття 

стартапу. 

Відсутність правового регулювання сфери ФінТех та впровадження 

його інструментарію за умов відсутності правової регуляції може спричинити 

порушення соціальних та економічних прав людини внаслідок підвищення 

ризиків значних фінансових втрат користувачами послуг ФінТех, загрози 

несанкціонованого доступу до особистої інформації, розвитку фінансового 

шахрайства завдяки появі нових інструментів доступу до інформаційних баз 

даних та анонімності учасників транзакцій, залучення користувачів до 

фінансових пірамід та операцій з легалізації незаконно отриманих коштів.  

Крім того, відсутність правового регулювання ФінТеху породжує 

незрівнянно різний рівень (а інколи й взагалі – його відсутність) 

відповідальності і умов учасників ФінТеху і традиційного сектору надання 

фінансових послуг. 

Зважаючи на істотну актуалізацію питання правового регулювання 

ринку ФінТеху та використання його інструментарію, відповідно до 

функціонального призначення, постає необхідність впровадження 

регулятивних норм на основі створення понятійно-категоріального апарату 

сфери ФінТеху та надання правових дефініцій його компонентам. 

Проведений комплексний аналіз змісту поняття ФінТеху як 

інноваційної форми надання фінансових послуг та феномену впровадження 

новітніх технологій у різні сфери діяльності надає можливість запропонувати 

варіант правової дефініції, що містить відповідні істотні ознаки та 

властивості предмету дослідження – ФінТеху: 

ФінТех – це комплексне поняття, що включає інноваційні форми 

надання фінансових послуг ФінТех-компаніями, традиційними фінансовими 

установами та іншими суб’єктами економічних відносин суб’єктам 
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фінансового ринку, фізичним особам та органам державної влади із 

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 [150, с. 41]. 

Звісно, одним з обов’язкових факторів розвитку ФінТеху в будь-якій 

країні, зокрема й Україні, є створення сприятливого правового та 

регуляторного середовища, що надає ще більшого значення необхідності 

впровадження законодавчих дефініцій сфери ФінТеху. Адже ключове 

значення для якісного розвитку фінансових технологій має формулювання 

прозорих правил створення та діяльності ФінТех-компаній, належні правила 

оподаткування та ліцензування, всебічний захист прав та інтересів суб’єктів 

ринку ФінТех-послуг. 

З іншого боку, в процесі створення сприятливої екосистеми розвитку 

ринку ФінТеху, необхідне якісне забезпечення та реалізація прав 

користувачів ФінТех-послуг, адже ФінТех-компанії використовують 

достатньо нові бізнес-моделі, які можуть істотно відрізнятися від процесу 

надання фінансових послуг традиційними фінансовими установами, що на 

практиці ускладнює процедуру їх ідентифікації як таких, що законодавчо 

регулюються. 

Таким чином, перед законодавчою системою України сьогодні постає 

актуальне завдання – створити сприятливу інфраструктуру для розвитку 

екосистеми ФінТеху з метою забезпечення загального доступу користувачів 

(фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання та органів державної 

влади) до фінансових технологій на основі створення уніфікованої, 

комплексної та зрозумілої системи правового регулювання галузі ФінТеху, 

що забезпечить у свою чергу захист прав користувачів та їх персональних 

даних, сприятиме якісній трансформації всіх галузей економіки, реалізації 

соціальних та економічних прав людини та охороні інформації як напряму 

забезпечення інформаційної безпеки держави.   
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Висновки до розділу 1 

 

 

У розділі 1 дисертаційного дослідження здійснено аналіз еволюції 

формування та сутності поняття ФінТеху в контексті забезпечення 

нормативно-правового регулювання фінансового ринку. В розрізі 

запропонованої теоретико-методологічної основи дослідження галузі 

ФінТеху, надана загальнотеоретична характеристика поняття ФінТеху та 

його змісту з позиції визначення специфічних особливостей новітніх 

фінансових технологій. Проаналізовані актуальні напрямки розвитку 

ФінТеху та економічний ефект, створюваний ним, на основі чого надана його 

авторська правова дефініція з метою забезпечення якості процесу 

подальшого нормопроєктування та створення наукового підґрунтя для 

надання методичних рекомендацій в процесі ефективної нормотворчості. 

Доводиться необхідність комплексного правового регулювання як системи 

ФінТеху в цілому, так і її окремих підгалузей, відповідно до їх 

функціонального призначення. Проведений аналіз теоретико-

методологічного підґрунтя дослідження дозволяє виокремити наступні 

висновки: 

1. Об’єктивні обставини розвитку науки й техніки по всьому світі 

спричиняють появу нових специфічних форм симбіозу існуючих систем та 

інноваційних технологій, в тому числі – фінансових, зокрема й – ФінТеху, 

який модернізує традиційні фінансові послуги, порушуючи банківську 

монополію на фінансові операції та змушуючи консервативний банківський 

сектор до впровадження інновацій з метою конкуренції з новими 

механізмами грошового обігу. Таким чином, еволюція фінансової та 

банківської систем змушує конкурувати традиційний сектор фінансових 

послуг із перспективними стартапами. 

2. Сьогодні в українському правовому полі відсутнє комплексне 

поняття ФінТеху, натомість вітчизняні та зарубіжні дослідники інших 
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галузей наук активно розвивають тему фінансових технологій та пропонують 

його визначення. Відповідно, під поняттям ФінТеху пропонується розуміти 

технологічно забезпечені фінансові інновації, що породжують нові бізнес-

моделі, програми, процеси та продукти, які, у свою чергу, мають істотний 

вплив на фінансові ринки та установи з надання фінансових послуг. 

3. Перспективними напрямами ФінТеху та, відповідно, предметом 

нормативно-правового регулювання галузі сьогодні мають стати: технологія 

блокчейн, технологія розподіленого реєстру, краудфандінг і краудінвестінг, 

біотехнології, штучний інтелект, технології роботи з великими даними, 

цифрова й біометрична ідентифікація осіб-користувачів інформаційних баз 

даних, інтернет речей, обслуговування карткових і банківських транзакцій, 

кредитування та страхування, онлайн-бухгалтерія, технології відкритих 

прикладних програмних інтерфейсів, криптовалюти, електронна комерція, 

необанки, технології кібербезпеки, торгівля акціями, фінансові операції через 

мобільні пристрої та соціальні мережі, кредитні маркетплейси та P2P-

кредитування, технології машинного навчання. 

4. Під екосистемою ФінТеху запропоновано розуміти 

функціональну сукупність складових ФінТех-галузі, а також мікро- та 

мікроелементів середовища, що її оточують та впливають на її існування та 

розвиток. Таким чином, екосистема ФінТеху поєднує в собі елементи 

інфраструктури, сприятливе правове та регуляторне середовище, доступ до 

інвестицій, безпосередньо ФінТех-проєкти та стартапи, кадровий зріз 

(спеціалісти та експерти зі спеціальних питань юриспруденції, бухгалтерії, 

оподаткування, програмування, проєктної діяльності та управління 

проєктами), суб’єкти фінансового ринку та їх асоціації, різноманітні 

стейкхолдери: партнери, постачальники, інвестори та інші афілійовані особи. 

5. Аналіз еволюційного розвитку ФінТеху дозволяє акцентувати на 

необхідних факторах розвитку галузі ФінТеху, до яких належать:  

- сприятливе правове та регуляторне середовище; 
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- створення інфраструктури для стимулювання динамічного 

розвитку; 

- забезпечення доступу до інвестицій та реалізації стартапів; 

- наявність відповідного інтелектуального потенціалу. 

6. Світова практика нормативно-правового регулювання та 

контролю галузі ФінТех, не зважаючи на достатню інноваційність 

аналізованого феномену, є досить розгалуженою та відрізняється 

специфічними особливостями в різних країнах впровадження. 

Тим не менш, в роботі систематизовані існуючи підходи до 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху на прикладі нормативно-

правового регулювання діяльності установ-емітентів електронних грошей та 

діяльності бізнес-акселераторів та запропонована відповідна класифікація із 

ґрунтовною характеристикою її компонент:  

1) механістичний та системний підходи; 

2) нормативний та ліберальний підходи; 

3) превентивний та вичікувальний підходи; 

Класифікаційну систему підходів до нормативно-правового 

регулювання та контролю галузі ФінТех відображено на рис. 1.4 

дисертаційного дослідження. 

7. Як наслідок, обґрунтовується, що застосування саме системного 

підходу (помірно нормативного (превентивного) з елементами ліберальності) 

до нормативно-правового регулювання та контролю галузі ФінТех 

забезпечить формування та розвиток якісної екосистеми ФінТеху в рамках 

соціологічної юриспруденції з урахуванням соціальних, економічних та 

інформаційних аспектів розвитку суспільних відносин в динаміці. 

8. В ході дослідження виділені фактори, які найбільшою мірою 

впливають на специфіку процесу нормативно-правового регулювання та 

визначення того чи іншого підходу до нього: 

- політична воля конкретної держави щодо створення дієвої та 

якісної екосистеми ФінТеху на національному ринку; 
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- відсутність об’єктивних перешкод, обмежень та бар’єрів для 

розвитку ФінТеху, що може бути виражене в надмірній формалізації та 

стандартизації діяльності ФінТех-компаній та суб’єктів з надання ФінТех-

послуг внаслідок їх законодавчої легалізації та правозастосовної практики; 

- створення взаємопов’язаної та взаємозалежної системи розвитку 

фінансових технологій із участю традиційного сектору надання фінансових 

послуг та інноваційних ФінТех-компаній через поширення впровадження 

ФінТех-продуктів традиційними банківськими установами та надання рівних 

прав для ФінТех-компаній через визначення їх правового статусу на 

законодавчому рівні, що, у свою чергу, забезпечить збалансований стан 

конкурентного середовища для всіх суб’єктів надання фінансових послуг; 

- створення єдиної загальнодоступної платформи з презентації та 

можливості тестового (як мінімум) впровадження перспективних ФінТех-

продуктів та підтримка її на державному рівні; 

- гарантії забезпечення інформаційної безпеки в контексті 

специфіки ФінТех-продуктів, пов’язаних із послугами цифрової 

ідентифікації, електронного документообігу, електронних коштів, обробки 

персональних даних тощо. 

9. Фінансові технології на протязі свого існування були та в 

майбутньому продовжуватимуть набувати все більшого динамічного 

розповсюдження, зберігаючи статус стійкого тренду фінансової глобалізації, 

що виробляє значний соціально-економічний ефект та створює можливості 

для встановлення нових моделей взаємодії між суб’єктами фінансового 

ринку.  

10. Не зважаючи на відсутність концептуального спрямованого 

регулювання галузі ФінТех в Україні, необхідно зазначити, що в цілому в 

країні спостерігається позитивна динаміка формування галузі та її правового 

регулювання, уряд бере активну участь у формуванні відповідної екосистеми 

в Україні, поступово вносячи поправки в національне законодавство на 

основі досвіду ЄС. 
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11. Проведений комплексний аналіз змісту поняття ФінТеху як 

інноваційної форми надання фінансових послуг та феномену впровадження 

новітніх технологій у різні сфери діяльності надає можливість запропонувати 

варіант правової дефініції, що містить відповідні істотні ознаки та 

властивості предмету дослідження – ФінТеху: 

ФінТех – це комплексне поняття, 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 із 

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. 

12. Сьогодні перед законодавчою системою України постає 

актуальне завдання – створити сприятливу інфраструктуру для розвитку 

екосистеми ФінТеху з метою забезпечення загального доступу користувачів 

(фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання та органів державної 

влади) до фінансових технологій на основі створення уніфікованої, 

комплексної та зрозумілої системи правового регулювання галузі ФінТеху, 

що забезпечить у свою чергу захист прав користувачів та їх персональних 

даних, сприятиме якісній трансформації всіх галузей економіки, реалізації 

соціальних та економічних прав людини та охороні інформації як напряму 

забезпечення інформаційної безпеки держави.   
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РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНТЕХУ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ:  

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

 

2.1 Особливості нормативно-правового регулювання ФінТеху у 

Європейському Союзі 

 

 

Розвиток галузі ФінТеху нерозривно пов'язаний із поняттям ринку 

платежів, в рамках якого він головним чином розвивається та, відповідно, – 

платіжними системами, що є одним з головних напрямків ФінТеху, 

проаналізованих в Розділі І дисертаційного дослідження. Більше того, 

трансформаційні процеси розвитку ринку платежів, що відбуваються 

сьогодні в ЄС, сприяють створенню та розвитку нових інституцій з надання 

фінансових послуг – ФінТех-компаній, надаючи їм рівні права та 

повноваження у порівнянні з традиційними фінансовими установами 

банківського сектору.  В ЄС сьогодні регулювання правовідносин, 

пов’язаних із платежами, відбувається, відповідно до Директиви PSD2 – 

Payment Services Directive 2015/2366 – Директива ЄС «Про платіжні послуги 

на внутрішньому ринку» [151], яка вимагає від операторів платіжних сервісів 

прозорої діяльності та захисту споживачів та сприяє інноваційному розвитку 

платіжного ринку.  

Директива прийнята у 2015 році та передбачала термін імплементації у 

2 роки. Крім того, згідно з правилами покрокового набрання чинності, 

передбаченими нормативно-правовим актом, 14 вересня 2019 року 

завершився перехідний етап на нові деталізовані технічні стандарти та 

вимоги щодо посиленої аутентифікації користувачів, передбачені 

Директивою. До цього моменту банки і провайдери платіжних послуг ЄС 
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повинні були привести юридичну і технічну частину у відповідність до 

положень директиви. 

Із прийняттям Директиви PSD2 в ЄС пов’язують початок ери 

відкритого банкінгу – OpenBanking, що внесло значні корективи в діяльність 

всього фінансового сектору країн Європи та надало нового імпульсу для 

динамічного розвитку галузі ФінТеху. Відповідно, з метою якісного аналізу 

особливостей регулювання ФінТеху в ЄС, доцільним вважається 

проаналізувати еволюцію нормативно-правового регулювання ринку 

платежів (в тому числі – електронних) у ЄС. 

Як відомо, у 2007 році, згідно з Директивою про платіжні послуги 

(Перша платіжна Директива – PSD1 – 2007/64/EC), в ЄС було сформовано 

Єдиний європейський платіжний простір для транзакцій в євро (Single Euro 

Payments Area – SEPA). Директива закріпила права і зобов'язання всіх 

користувачів платіжних послуг (споживачів, суб’єктів господарювання, 

підприємств, установ та організацій) з метою забезпечення доступної 

можливості та підвищення ефективності й надійності міжнародних платежів 

в ЄС, зокрема кредитних переказів, прямих дебетових платежів і платежів за 

банківськими картками. 

Таким чином, до компонентів сфери діяльності Єдиного європейського 

платіжного простору, сформованого у 2007 році, можна віднести [152]: 

1. Платіжні доручення: згідно з положеннями Директиви PSD1, 

введено нові правила, що встановили порядок використання міжнародного 

номера банківського рахунку (IBAN) та ідентифікаційного коду банку (BIC); 

визначені правила здійснення безготівкових грошових переказів банками, які 

приєдналися до системи SEPA (починаючи з 28 січня 2008 року); визначені 

відповідні умови виконання платежів, умови відправлення, отримання та 

відхилення платежів, права і обов'язки учасників, правові основи тощо. 

2. Грошові перекази Софт (прямий дебет): Директива PSD1 

закріпила можливість здійснення автоматичної оплати рахунків у всіх 

державах-членах ЄС для клієнтів банків, які приєдналися до системи SEPA 



91 
 

(починаючи з 2 листопада 2009 року). У свою чергу, одержувачі 

автоматичної оплати рахунків отримали можливість накопичувати на одному 

рахунку платежі автоматичної оплати від всіх клієнтів, які роблять 

розрахунки за участю банків в межах Європейського союзу, Норвегії, 

Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну і Монако. 

3. Банківські карти: саме Директива PSD1 закріпила можливість 

користуватися всіма випущеними в державах-членах ЄС розрахунковими 

картами в кожній з країн-учасниць ЄС, згідно з нормами SEPA (починаючи з 

2008 року). При цьому, під користуванням розрахунковими картами мається 

на увазі емісія розрахункових карток з чіпами, згідно з EMV-стандартом 

всіма банками країн ЄС та використання цих карток для розрахункових 

операцій та отримання готівки в банкоматах у всіх країнах-членах. 

Тож, до 2015 року в ЄС було досягнуто значного прогресу в інтеграції 

роздрібних платежів у Союзі, зокрема в контексті актів Союзу щодо 

платежів, а саме: 

1. Директива Європейського Парламенту та Ради 2007/64/ЄС 

(PSD1), яка встановила загальні правила щодо прозорості умов та вимог до 

інформації щодо платіжних послуг, а також відповідних прав та обов'язків 

користувачів та постачальників платіжних послуг щодо їх надання на 

постійній основі. 

Як показала практика розвитку фінансового ринку в ЄС, обмежене 

коло суб’єктів надання платіжних послуг виявилося її недоліком, що було 

переглянуто у наступних правових актах. Директивою було визначено лише 

шість категорій постачальників платіжних послуг: 

- кредитні установи у значенні статті 4(1)(a) Директиви 2006/48/ЄС 

(проаналізовані у підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження) ; 

- установи-емітенти електронних грошей за значенням статті 1 

(3)(a) Директиви 2000/46/ЄС (проаналізовані у підрозділі 1.2 дисертаційного 

дослідження); 
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- поштові відділення або відділення зв'язку, які відповідно до 

національного законодавства, мають право надавати платіжні послуги;  

- платіжні установи у значенні цієї Директиви (2007/64/ЄС – PSD1) 

– юридичні особи, яким надано дозвіл, відповідно до статті 10 Директиви, на 

надання та здійснення платіжних послуг на всій території Співтовариства, 

- Європейський центральний банк та національні центральні 

банки, коли вони не виконують функції органу валютно-фінансового 

управління чи інших державних органів;  

- держави-члени або їхні регіональні чи місцеві органи влади, коли 

вони не діють як державні органи. 

Під платіжними установами у значенні Директиви (2007/64/ЄС – 

PSD1), відповідно до статті 10, розуміються такі, які отримали відповідний 

дозвіл від країни-члена ЄС на основі поданої заявки, інформація та докази в 

якій відповідають усім вимогам, передбаченим статтею 5 Директиви, та 

пройшли загальне оцінювання компетентними органами після перевірки 

заявки та, за необхідності, консультації компетентних органів із 

Національним центральним банком або іншими відповідними державними 

органами із отриманням сприятливої оцінки.  

При цьому, статтею 5 Директиви (2007/64/ЄС – PSD1) визначено 

детальних перелік зобов’язань для перспективних постачальників платіжних 

послуг, які мають надати компетентним органам наступну інформацію: 

- програму операцій, яка конкретизує, зокрема, передбачений вид 

платіжних послуг;  

- бізнес-план, що включає розрахунок прогнозного бюджету на 

перші три фінансові роки, який демонструє, що заявник може 

використовувати відповідні та пропорційні системи, ресурси та процедури 

для належної роботи;  

- докази того, що платіжна установа володіє початковим 

капіталом, передбаченим статтею 6 Директиви;  
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- опис вжитих заходів щодо забезпечення грошових коштів 

користувачів платіжних послуг відповідно до статті 9 Директиви;  

- опис механізмів управління та механізмів внутрішнього 

контролю заявника, включаючи адміністративні механізми, механізми 

управління ризиками та процедури обліку, який демонструє, що ці механізми 

управління, механізми контролю та процедури пропорційні, відповідні, 

надійні та адекватні;  

- опис механізмів внутрішнього контролю, які заявник встановив 

для виконання зобов'язань щодо відмивання грошей та фінансування 

тероризму відповідно до Директиви 2005/60/ЄС та Регламенту (ЄС) № 

1781/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 листопада 2006 р. «Про 

інформацію про платника, що супроводжує перерахування коштів»; 

- опис структурної організації заявника, включаючи, інформації 

про те, в якому документі це зафіксовано; 

- опис цільового використання агентів та філій та опис механізмів 

аутсорсингу та його участі в національній або міжнародній платіжній 

системі;  

- ідентифікацію юридичних осіб, які за статусом є дочірніми 

філіями установи-заявника прямо чи опосередковано у значенні статті 4 (11) 

Директиви, розмір їхніх фондів та докази їх придатності з урахуванням 

необхідності забезпечення надійного та розважливого управління платіжною 

установою;  

- ідентифікацію керівників та осіб, відповідальних за управління 

платіжною установою, та осіб, відповідальних за управління діяльністю 

платіжних послуг, а також докази того, що вони мають добру репутацію та 

володіють відповідними знаннями та досвідом здійснювати платіжні 

послуги, відповідно до визначених країною-членом платіжної установи 

вимог;  

- ідентифікацію обов'язкових аудиторів та аудиторських фірм, 

визначених Директивою 2006/43/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
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17 травня 2006 р. «Про обов'язковий аудит річних звітів та консолідованих 

звітів»; 

- правовий статус та статут заявника;  

- адреса головного офісу заявника. 

Необхідно зауважити, що наведені вимоги залишаються чинними та 

закріплені в Директиві PSD2 «Про платіжні послуги на внутрішньому 

ринку». 

2. Регламент № 924/2009 Європейського Парламенту та Ради «Про 

транскордонні платежі у Співтоваристві» та скасування попереднього 

Регламенту № 2560/2001 «Про транскордонні платежі в євро», за 

результатами якого Європейською Комісією було зафіксовано практичні 

проблеми, стосовно порушення процедур внутрішнього ринку платежів, 

викликаного різними зобов'язаннями статистичної звітності через відсутність 

визначених національних компетентних органів, відсутність позасудових 

органів з питань відшкодування збитків та непокриття правовідносин, що 

виникають у зв’язку із прямими дебітами. Регламент прийнятий з метою 

належного функціонування внутрішнього ринку та сприяння транскордонній 

торгівлі в межах Співтовариства.  

Регламент № 924/2009 прийнятий з метою заохочення європейської 

платіжної галузі докласти необхідних зусиль для створення інфраструктури 

для платежів на всій території Співтовариства та закріпив принцип рівності, 

згідно з яким плата за транскордонні платежі в євро визначена такою ж, як і 

за відповідні платежі в межах держави-члена. Це правило застосовується до 

транскордонних платежів у євро та в шведських кронах до 50 000 євро, або їх 

еквіваленті.  

3. Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 

заснування, здійснення та пруденційний нагляд за діяльністю установ-

емітентів електронних грошей, про внесення змін до Директив 2005/60/ЄС та 

2006/48/ЄС та скасування Директиви 2000/46/ЄС» [111]. Директива 

встановила правила здійснення діяльності з випуску електронних грошей, 
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для якої держави-члени повинні були визнати наступні категорії емітентів 

електронних грошей: 

- кредитні установи, визначені у пункті 1 статті 4 Директиви 

2006/48/ЄС (проаналізовані у підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження), 

включаючи їхні філії, якщо вони розташовані в межах Співтовариства і їх 

головні офіси, що знаходиться за межами Співтовариства;  

- установи-емітенти електронних грошей, визначені у пункті 1 статті 2 

Директиви, включаючи, відповідно до статті 8 Директиви та національного 

законодавства, їхні філії, розташовані в межах Співтовариства і головні офіси 

за межами Співтовариства;  

- поштові відділення або відділення зв'язку, які відповідно до 

національного законодавства мають право емітувати електронні гроші; 

- Європейський центральний банк та національні центральні банки, 

коли вони не виконують функції органу валютно-фінансового управління чи 

інших державних органів;  

- держави-члени або їхні регіональні чи місцеві органи влади, 

виконуючи їх функції державних органів. 

Директивою встановлені правила та вимоги для прийняття, створення 

та пруденційного нагляду за діяльністю установ-емітентів електронних 

грошей, детально проаналізовані у підрозділі 1.2 дисертаційного 

дослідження. 

4. Регламент № 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». 

Регламентом зазначена необхідність створення інтегрованого ринку 

електронних платежів в євро, без різниці між національними та 

транскордонними платежами, для належного функціонування внутрішнього 

ринку та представлений проєкт Єдиного європейського платіжного простору 

для транзакцій в євро (SEPA), спрямованого на загальносоюзний розвиток 
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платіжних сервісів та заміни системи існуючих на той час національних 

платіжних послуг.  

В результаті запровадження відкритих, загальних платіжних 

стандартів, правил та практик, а також за допомогою інтегрованої обробки 

платежів в межах SEPA, було забезпечено надання безпечних, 

конкурентоспроможних, зручних для користувачів та надійних платіжних 

послуг в євро. Більше того, положення Регламенту та подальше встановлення 

простору SEPA полегшило доступ для нових учасників фінансового ринку та 

процедуру розроблення нових фінансових продуктів та швидкого 

впровадження інновацій, пов’язаних із платежами, у всьому Союзі, що, у 

свою чергу, сприяло інтенсивному розвитку галузі ФінТеху в країнах-членах 

ЄС.  

5. Директива 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка 

додатково доповнила законодавчу базу для платіжних послуг, встановивши 

конкретний ліміт на здатність роздрібних торговців доплачувати своїм 

клієнтам за користування певним засобом платежу. 

Тим не менш, розвиток фінансових технологій, які до 2015 року стали 

доступнішими широкому колу користувачів, а також швидкий перехід до 

цифрового банкінгу засвідчили необхідність суттєвого перегляду та внесення 

змін до положень нормативно-правових актів з регулювання системи 

платежів, проаналізованих вище. 

Таким чином, з метою розвитку ринку електронних платежів і 

створення сприятливих умов для здійснення безпечних платежів, що 

пропонують більш широкі можливості для здійснення розрахунків, 15 

листопада 2015 році в ЄС прийнято Директиву PSD2 (2015/2366/EU) «Про 

платіжні послуги на внутрішньому ринку», яка відкриває ринок платіжних 

послуг для більшого кола учасників, підвищує конкуренцію та розширює 

можливості клієнтів фінансових установ. 

В цьому контексті, необхідно підкреслити, що Директива PSD2 не є 

логічною послідовністю положень Директиви PSD1. Навпаки, вона обмежує 
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можливості традиційних фінансових інститутів (у першу чергу, банків) і 

жорстко спрямовує розвиток фінансової галузі в єдиному напрямку. 

Директива регулює платіжні послуги, ключові права споживачів, принципи 

взаємодії учасників ринку і закладає основу для абсолютно нової фінансової 

системи відкритого банкінгу. 

Директива PSD2 створює нову інституційну ієрархію на фінансовому 

ринку та вводить в регулятивне поле нові типи інститутів-фінансових 

посередників [151]: 

- постачальники послуг з ініціації платежів (Payment Initiation 

Service Provider), які надають інтерфейси для здійснення платежів і 

виступають в якості посередників між споживачем і власником джерела 

фондування. Такі сервіси отримують право списувати кошти з будь-якого 

рахунку в будь-якому фінансовому інституті без узгодження з останнім; 

- постачальники послуг з агрегації фінансової інформації (Account 

Information Service Providers), які за дорученням клієнта запитують у 

фінансових організацій інформацію про його рахунки і консолідують її в 

одному місці. Цікавою з точки зору нормативно-правового регулювання в 

цьому контексті є дефініція поняття «доручення клієнтом», адже таке 

доручення на передачу інформації, за нормами Директиви PSD2, може бути 

включено в будь-яку загальну оферту, коли клієнт вимушений погодитися із 

цією нормою при користуванні раніше придбаними товарами та послугами за 

договором оферти, що містить відповідну згоду. 

Надаючи вільний доступ до європейського ринку різним платіжним 

системам, Директива PSD2 надає можливість небанківським платіжним 

сервісам здійснювати грошові перекази не тільки через банки, а й за 

допомогою різних платіжних агентів, через мережу телекомунікацій та 

операторів систем інформаційних технологій. Все це сприяє конкуренції та 

розвитку інновацій у сфері фінансових технологій, а також вільній реалізації 

клієнтом (користувачем, споживачем) свого права на вибір найбільш 

прийнятного платіжного сервісу, що у цілому впливатиме на рівень 
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конкурентоздатності європейських банків і платіжних компаній у глобальній 

світовій мережі електронних платежів. 

Згідно з Директивою PSD2, її правове регулювання поширюється і на 

такі нові види платіжних послуг, як оформлення платіжних доручень та 

консолідація фінансової інформації. Так, п. 10 цієї Директиви 

запроваджується низка нових бізнес-моделей за участю зовнішніх операторів 

платіжних послуг та визначається їх правовий статус. До цієї категорії 

операторів належать учасники платіжного ринку, які надають допомогу 

клієнтам щодо запуску процесу переказу коштів шляхом складання від 

їхнього імені електронного платіжного доручення і негайно передають 

повідомлення про сформований грошовий переказ торгово-сервісному 

підприємству, що дає останньому змогу моментально зробити відвантаження 

товару або надати доступ до послуги, придбаної у мережі Інтернет. Для того 

щоб скористатись такою послугою, клієнтові потрібно мати лише платіжний 

рахунок, доступний через Інтернет. А послуга з консолідації фінансової 

інформації дає йому змогу бачити загальну інформацію про свій фінансовий 

стан, можливість консолідувати дані про залишки на поточних рахунках та 

вести облік витрат за різними категоріями, тобто допомагає займатись 

фінансовим плануванням [153, c. 43-48]. 

Більше того, Директива поширює повноваження фінансових 

посередників через введення зобов'язань фінансових організацій надавати їм 

інформацію без укладення окремого договору, отримувати доступ до 

платіжного рахунку користувача (клієнта фінансової установи) та 

використовувати інформацію про наявність на ньому грошових коштів. З 

цією метою в ЄС підготовлені єдині стандарти обміну даними з фінансовими 

посередниками, обов'язкові для застосування на всій території ЄС та 

створений загальноєвропейський реєстр організацій, які мають статус 

платіжних інститутів, а також їх агентів. 

З іншого боку, з метою захисту прав користувачів (клієнтів) 

фінансових установ, Директива вводить обов’язок впровадження посиленої 
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аутентифікації при отриманні онлайн-доступу до рахунку, при передачі 

розпоряджень про переведення коштів в електронному вигляді (які повинні 

здійснюватися наступного після передачі розпорядження дня за загальними 

правилами або впродовж чотирьох днів в окремих випадках), а також при 

наявності ризиків шахрайства. 

За ознакою розміру статутного капіталу, Директива PSD2 класифікує 

суб’єктів надання фінансових послуг – платіжних небанківських інститутів – 

за трьома категоріями: 

- системи з переказу коштів із розміром уставного капіталу у 20 

тис. євро; 

- сервіси з ініціації платежів із розміром уставного капіталу у 50 

тис. євро; 

- безпосередньо платіжні інститути із розміром уставного капіталу 

у 125 тис. євро. 

Відповідно, диференційовані вимоги щодо мінімального розміру 

власних коштів (капіталу) пред'являються й до учасників платіжного ринку 

також. 

Пруденційні вимоги до платіжних інститутів, проаналізовані у 

підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження, залишилися переважно 

незмінними, у порівнянні до Директиви PSD1. 

Щодо сфери застосування Директиви PSD2, то вона не поширюється на 

платіжні інструменти із обмеженим функціоналом – тобто такі, які 

використовуються тільки в деяких торгових точках або для придбання 

обмеженого набору товарів і послуг. Також під дію Директиви не потраплять 

платежі через комунікаційних операторів в розмірі до 50 євро або до 300 євро 

на місяць для придбання цифрового контенту, благодійних платежів і 

покупки електронних квитків. Ця норма може мати як позитивний, так і 

негативний ефект для впровадження та розвитку продуктів ФінТех індустрії 

на фінансовому ринку – залежно від обставин. 
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Сприятливою для становлення та розвитку платіжних інститутів як 

провайдерів ФінТех-продуктів є зафіксована Директивою норма про 

можливість звільнення цих установ державами-членами від пруденційного 

нагляду за умови, якщо їх річний оборот не перевищує 3 млн. євро. 

Директива затверджує обов’язки користувача (клієнта), які були 

введені раніше Директивою PSD1, щодо несанкціонованих операцій в розмірі 

150 євро. При цьому, відповідальність може бути знята за умови 

незабезпечення рівня достатньої безпеки платіжного інструменту (наприклад, 

відсутність подвійної аутентифікації при онлайн-доступі до рахунків). 

Натомість, клієнт несе відповідальність за неавторизовані операції, якщо 

вони вчинені внаслідок порушення правил використання платіжного 

інструменту.  

Аналізуючи процедуру імплементації революційної з точки зору 

забезпечення умов сталого розвитку системи відкритого банкінгу та галузі 

ФінТеху в цілому Директиви PSD2 у країнах-членах ЄС, необхідно 

зазначити, що вона зіткнулася з певними складнощами в різних країнах ЄС. 

У першу чергу, це торкнулося технічних особливостей – неспроможністю 

технічного забезпечення системи відкритого банкінгу програмним 

забезпеченням не через недостатність його кількості, а через ускладнення 

його реалізації, правової легалізації та комерціалізації, що було детально 

проаналізовано у Розділі 1 дисертаційного дослідження. Таким чином, 

технічні стандарти, що лежать в основі Директиви 2015 року, було 

доопрацьовано лише у вересні 2019 року.  

По друге, значною перешкодою для процесу імплементації Директиви 

в національне законодавства держав-членів стала недовіра користувачів 

(клієнтів) до нововведених небанківських платіжних інститутів та їх 

небажання надавати небанківським установам доступ до своїх рахунків, 

включно із історією транзакцій та структурою витрат, а також свою приватну 

інформацію та фінансові дані. Так, з метою моніторингу ступеню лояльності 

клієнтів фінансових установ до перспективних платіжних (небанківських) 
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інститутів, в ЄС було проведено соціологічне опитування службою платежів 

Accenture, яке виявило, що дві третини споживачів фінансових послуг у ЄС 

не бажають ділитися своїми даними зі сторонніми постачальниками 

фінансових послуг і «в переважній більшості довіряють фінансову 

інформацію виключно своєму банку» [154]. Цю тезу поділяють й вітчизняні 

дослідники – так, Т. Майорова зазначає, що саме через недовіру багато 

клієнтів надають перевагу традиційній формі обслуговування [155, c. 80]. Як 

контраргумент побоюванням клієнтів банків у ЄС, технічні спеціалісти 

наполягають на забезпеченні передбачених Директивою надійної системи 

ідентифікації користувачів та посиленого захисту інформації при її передачі 

третім особам – стороннім провайдерам. 

В цілому, Директива PSD2 має велике значення для розвитку галузі 

ФінТеху на всьому європейському просторі та за його межами, надаючи рівні 

можливості на фінансовому ринку традиційним фінансовим установам та 

амбітним цифровим ФінТех-команіям та стартапам через введення 

зобов’язання для фінансових установ (в першу чергу, банків) надавати 

доступ до даних, по відношенню до яких він має статус розпорядника 

інформації стосовно своїх клієнтів через АРІ (програмний інтерфейс) і 

використовувати ці дані з метою створення нових продуктів і управління 

фінансами за умови згоди клієнта. Іншими словами, Директива зобов’язує 

банківський сектор надавати фінансову та приватну інформацію про своїх 

клієнтів сектору інформаційних технологій, до якого безпосередньо належать 

нові гравці фінансового ринку, чий правовий статус закріплений 

положеннями Директиви [156 , с. 126]. 

В результаті прийняття Директиви PSD2, учасники фінансового ринку 

ЄС отримали очевидні переваги. Згідно з новим законодавством, платіжні 

інститути – провайдери фінансових послуг отримали доступ до даних 

клієнтів банків (за умови відповідного ліцензування та оцінювання, 

описаного в цьому підрозділі вище), та, відповідно, – можливість значно 
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розширити клієнтську базу та надавати більш якісні та ефективні фінансові 

послуги. 

В контексті розвитку інноваційних біржових фінансових інструментів 

та банківської системи зокрема [157, c. 39-41; 158; 159], необхідно 

акцентувати на можливості розробляти та впроваджувати інноваційні 

ФінТех-технології та продукти до системи надання традиційних фінансових 

послуг, яку здобули традиційні банківські установи, консолідуючись, із 

перспективними ФінТех-стартапами. Крім того, оновленим нормативно-

правовим регулюванням для них передбачена можливість надавати 

інформацію небанківським установам на платній основі, надаючи відповідні 

дані в якості послуги з підключення провайдерів (постачальників) 

фінансових послуг до банківських інтерфейсів. Така форма інкорпорації 

традиційного банківського сектору із інноваційними ФінТех-компаніями в 

особі постачальників послуг з ініціації платежів та агрегації фінансової 

інформації також сприяє розподілу фінансових ризиків з точки зору IT-

розробки завдяки підключенню нових партнерів та зниженню витрат на IT 

розробку всередині банку за рахунок підключення третіх осіб – провайдерів. 

В контексті розвитку екосистеми ФінТеху та фоні суттєвого 

поширення ринку криптовалют у всьому світі та у ЄС зокрема, за ініціативи 

Європейської Комісії (ЄК) у ЄС у березні 2018 року було прийнято План дій 

ФінТеху (Fintech Action Plan), який містить 23 кроки зі сприяння просуванню 

більш конкурентоспроможних та інноваційних фінансових послуг по всьому 

Європейському Союзі. У прес-релізі Плану дій ФінТеху передбачені шляхи з 

динамічного розвитку галузі із головним акцентом на блокчейн, технології 

розподілених реєстрів, процеси цифровізації, кібербезпеки та краудфандингу 

з метою сприяння взаємодії та співпраці в ЄС. В цілому, План дій ФінТеху 

ЄК ЄС покликаний досягти чотирьох цілей [160]: 

1. Створити Союз Ринків Капіталу (Capital Markets Union). 

2. Створити єдиний ринок фінансових послуг. 

3. Реалізація єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). 
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4. Формулювання правил, що сприяють технологічному прогресу в 

європейському фінансовому секторі. 

Зазначені цілі об’єднані в головну стратегічну мету з розвитку 

екосистеми ФінТеху в ЄС – створення законодавчої бази, яка б дозволила 

здійснювати регуляцію та контроль процесів, що відбуваються на 

фінансовому ринку ЄС, із використанням фінансових технологій, включно із 

криптовалютою. 

З метою досягнення зазначених цілей, План дій ФінТеху ЄК ЄС 

передбачає наступні кроки: 

Заохочення інноваційних моделей бізнесу по всьому ЄС [160]: 

1. Встановлення чітких та послідовних ліцензійних вимог, за 

допомогою яких відбуватиметься впровадження інноваційних моделей 

бізнесу у ЄС. 

2. Європейська Комісія повинна запропонувати Регламент ЄС про 

постачальників послуг краудфандингу на базі інвестицій та кредитування 

(ECSP) для бізнесу. 

3. Європейська Комісія має звернутися до національних наглядових 

органів з приводу подання ними документів про існуючі процеси авторизації 

та ліцензування інноваційних рішень ФінТеху, а також сформулювати 

майбутні зміни та рекомендації. 

4. Європейська Комісія спільно з іншими органами ЄС продовжить 

моніторинг криптовалют та пропозицій грошових знаків та оцінить, чи 

потрібні якісь відповідні регуляторні зміни в ЄС. 

5. Сприяння конкуренції та співпраці між компаніями шляхом 

створення загальних стандартів та прийняття взаємодіючих рішень. 

6. Європейська Комісія впроваджує гармонізований підхід до 

стандартів для ФінТеху, співпрацюючи з основними органами зі 

встановлення стандартів. 

7. Європейська Комісія підтримує зусилля щодо створення 

стандартизованих інтерфейсів програмування прикладних програм (API), 
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сумісних з PSD2 та GDPR (General Data Protection Regulation Regulation, (EU) 

2016/679) – Загальний регламент про захист даних). 

8. Сприяння зростанню інноваційних бізнес-моделей через 

впровадження інновацій. 

9. На основі складеної національними наглядовими органами карти 

фасилітаторів ФінТеху, Європейська Комісія звертається до них із запитом 

на додатковий аналіз та надання рекомендацій з існуючих найкращих 

практик. 

10. Європейська Комісія вимагає від держав-членів та ЄС вжити 

необхідних заходів для заохочення інновацій на основі заявленої найкращої 

практики, і просить національні наглядові органи контролювати співпрацю, 

координацію та розповсюдження інформації щодо інноваційних технологій, 

створення інноваційних центрів та регуляторних пісочниць. 

11. Європейська Комісія має звітувати про найкращі практики щодо 

регуляторних пісочниць у ЄС. 

Підтримка технологічних інновацій у фінансових послугах (передбачає 

перевірку відповідності правил за призначенням та наявність необхідних 

гарантій для нових технологій фінансових послуг): 

12. Європейська Комісія створює експертну групу з метою 

встановлення факту існування або відсутності зайвих регуляторних 

перешкод для розвитку фінансових інновацій. 

Щодо позбавлення обмежень хмарних сервісів: 

13. Європейська Комісія звертається до національних наглядових 

органів з метою вивчення та оцінки потреби в настановах щодо аутсорсингу 

постачальників хмарних послуг. 

14. Європейська Комісія звертається до постачальників хмарних 

послуг із проханням відмовитися від практики галузевих кодексів 

саморегулювання, що дасть змогу клієнтам переходити між різними 

постачальниками хмарних послуг. 
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15. Європейська Комісія сприятиме спрощенню вимог щодо 

постачальників хмарних послуг та надає можливість створити стандартні 

договірні положення щодо хмарного аутсорсингу з боку постачальників 

фінансових послуг. 

Впровадження рішень ФінТеху за допомогою ініціативи «ЄС 

BLOCKCHAIN»: 

16. Європейська Комісія здійснює перегляд оцифрування 

регульованої інформації про компанії, що входять до списку на регульованих 

ринках ЄС. 

17. Європейська Комісія розробляє стратегію розподілених 

технологій і блокчейну у всіх галузях економіки, включаючи включення 

програм ФінТеху та РегТеху в ЄС. 

18. Європейська Комісія запускає обсерваторію та форум Blockchain 

з метою дослідження та оцінки практичності публічної блокчейн-

інфраструктури ЄС для розвитку транскордонних послуг. 

Об’єднання можливостей та знань між регуляторами та наглядачами в 

лабораторії ФінТеху ЄС: 

19. Європейська Комісія створює лабораторію ФінТеху ЄС 

(починаючи з другого кварталу 2018 року), де європейські та національні 

органи влади можуть зустрітися з постачальниками технологічних рішень у 

форматі семінарів для вирішення питань інноваційних нововведень. 

20. Використання технології для розповсюдження роздрібної 

інвестиційної продукції по всьому ЄС. 

Підвищення безпеки та доброчесності фінансового сектору: 

21. Європейська Комісія організує семінари з метою вивчення 

існуючих бар'єрів, які перешкоджають обміну інформацією про кіберзагрози 

між учасниками фінансового ринку, та знайти відповідні рішення. 

22. Національні наглядові органи мають скласти вимоги щодо 

безпеки та управління ІСТ (information and communication technology – 

інформаційні та комунікаційні технології) та виділити рекомендації щодо 



106 
 

консолідації та виконання таких вимог та зазначити необхідні 

вдосконалення. 

23. Національні наглядові органи мають перевіряти плюси / мінуси 

створення системи тестування на кібер-стійкість для учасників фінансового 

сектору та інфраструктури. 

Отже, реалізація Плану дій ФінТеху ЄК ЄС дозволить впровадити 

інноваційні бізнес-моделі до економіки ЄС, поширити інноваційні технології 

блокчейну, хмарних сервісів та штучного інтелекту, підвищити рівень 

кібербезпеки та цілісності фінансової системи.  

Таким чином, до повноважень ЄК ЄС у напрямку розвитку та 

контролю галузі ФінТеху у Європейському Союзі віднесені: 

1. Створення єдиної ФінТех-лабораторії як площадки для діалогу та 

комерційної взаємодії представників органів влади ЄС та національних 

органів влади держав-членів із іноземними інвесторами та постачальниками 

технологічних рішень (ФінТех-компаніями). 

2. Створення єдиної блокчейн-обсерваторії та форуму ЄС з метою 

організації єдиного формату діяльності учасників фінансового ринку ЄС на 

основі створення консолідованої інформаційної бази. 

3. З метою підвищення зручності процесу інформування інвесторів, 

проведення консультацій щодо найдієвіших шляхів для оцифрування 

інформації на етапі здійснення лістингу цифрових активів лістинговими 

компаніями ЄС.  

4. Впровадження процесів обміну досвідом у галузі забезпечення 

кібербезпеки у форматі семінарів, організованих Європейською Комісією. 

5. Створення регулятивних пісочниць із впровадження цифрових 

інновацій до фінансового сектору в режимі онлайн під наглядом 

контролюючих органів ЄС  

6. Стандартизація процесу краудфандингу з метою підвищення 

безпеки та контролю інвесторами процесу залучення коштів. 



107 
 

Загалом, аналіз правового статусу ФінТех-компаній із використанням 

інноваційних бізнес-моделей у ЄС виявив тенденцію до нормативного 

врегулювання процесів ініціації платежів та послуг з надання інформації по 

рахунках шляхом розповсюдження на них дії Директиви PSD2 після її 

імплементації до національного законодавства країн-членів. Натомість, поза 

увагою регуляторного режиму й досі залишаються процеси краудфандингу та 

в певній мірі діяльності, пов'язаної з криптоактивами, а також допоміжні 

послуги та види діяльності нефінансового характеру, що надаються ФінТех-

компаніями. 

Згідно зі своїми задачами, пов’язаними із забезпеченням рівних умов 

для постачальників ФінТех послуг у ЄС, та відповідно до Плану дій ФінТеху 

ЄК ЄС, Європейська банківська організація (EBA – European Banking 

Authority) розробила Єдиний збірник правил суб’єктів фінансового ринку та 

регулярно контролює діяльність регулюючих компетентних органів, що 

знаходяться в її компетенції.  

У Звіті Європейської банківської організації про регуляторний 

периметр, регуляторний статус та підходи до дозволу стосовно діяльності у 

галузі ФінТеху від 18 липня 2019 року [161] зазначений намір й надалі 

спостерігати за діяльністю ФінТех-компаній на ринку в рамках своїх 

повноважень з моніторингу інновацій та регулятивного периметру. ЕВА 

також вважає, що немає необхідності висувати які-небудь конкретні 

рекомендації з цього приводу. У цьому відношенні ЕВА зауважує, що 

важливі питання, що стосуються регуляторного статусу ФінТех-компаній та 

периметру (сфери) регулювання ФінТеху, таких як: краудфандинг та 

криптовалюти, повинні розглядатися в контексті поточних європейських 

робочих процесів. Зокрема, що стосується краудфандингу, Європейська 

Комісія подала Пропозицію до Регламенту у 2018 році, яка розглядається 

Європейським Парламентом та Радою. Що стосується криптовалют, то в 

січні 2019 року ЕВА опублікувала Звіт про криптовалюти, і подальші дії, 

викладені в ньому, зараз виконуються. 
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Як наслідок, 31 липня 2019 року Управління з фінансового 

регулювання та нагляду Великої Британії (FCA – Financial Conduct Authority) 

опублікувало остаточне Керівництво з крипторегулювання в рамках свого 

регулюючого периметру. Зміни, внесені в січневий проект, також містять 

відгуки FCA щодо регульованих (токени безпеки і електронні гроші) і 

нерегульованих (токени корисності і біржі) криптоактивів. FCA також 

опублікувала на своєму офіційному веб-ресурсі поточну відкриту 

Консультацію № 5 Про потенційну заборону роздрібного продажу похідних 

інструментів і біржових облігацій, що посилаються на певні типи 

нерегульованих криптоактивів [68]. 

Підхід FCA до питань отримання ліцензії на криптоактиви до 

теперішнього часу є технологічно нейтральним. Регульовані фірми не 

зобов'язані використовувати певний тип технології для полегшення їх послуг, 

але технології безпосередньо впливають на методи контролю ризиків [162]. З 

приводу нерегульованих крипто активів, наприклад біткойнів та ефіру, FCA 

зауважує, що вони не мають внутрішньої цінності і не покриваються Схемою 

компенсації фінансових послуг (FSCS) або Службою фінансового 

омбудсмена (FOS). Якщо FCA дізнається про потенційно шахрайські або 

шкідливі нерегульовані дії на ринку криптоактивів, вона набуває 

повноважень співпрацювати з Агентством рекламних стандартів, місцевими 

поліцейськими органами та іншими компетентними органами. 

Згідно з правилами FCA, ліцензію на нерегульовані криптоактиви 

можуть отримати уповноважені компанії FCA, які  здійснюють 

нерегульовану діяльність щодо шифрування активів. При цьому вони 

повинні застосовувати принципи ведення бізнесу FCA (PRIN) і правила 

поведінки окремих осіб відповідно до Режимів старших менеджерів і 

сертифікації (SMCR) до будь-якої нерегульованої діяльності. Нерегульована 

діяльність також має значення при дотриманні ФінТех-компанією 

мінімальних умов FCA для отримання дозволу. Також ліцензію можливо 

отримати шляхом: 
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- використання біржових токенів, які виходять за межі 

нормативного периметру, але знаходяться в рамках режиму АMLD5 (від 

англ. – Fifth Anti-Money Laundering Directive EU/2018/843 – П’ята Директива 

2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про 

запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму); 

- використання обмінних токенів для полегшення регульованих 

платіжних послуг, наприклад, міжнародних грошових переказів; 

- використання маркерів корисності: сервісні токени за межами 

нормативного периметру, якщо вони не підпадають під визначення 

«електронні гроші», і регулюються EMR 2011 (від англ. – Electronic Money 

Regulations 2011 – Закон Великобоитанії про електронні гроші від 2011 р.) 

[163]. 

Оформити ліцензію на регульовані криптоактиви можна, 

використовуючи:  

- маркери безпеки, які забезпечують права і обов'язки, аналогічні 

інвестиціям, за винятком електронних грошей; 

- стабільні монети, не кожна з яких, згідно з Керівництвом з 

крипторегулювання, відповідає визначенням «електронні гроші» або «маркер 

безпеки». Це може бути одиниця в схемі колективних інвестицій або боргова 

безпека; 

- токени електронних грошей – регульовані електронні гроші за 

визначенням EMR 2011, чия грошова вартість зберігається в електронному 

вигляді, що є вимогою до емітента; видається при отриманні грошових 

коштів з метою здійснення платіжних операцій; приймається особою, яка не 

є емітентом, відповідно до правилу 3 EMR 2011. 

Стосовно Директиви ЄС АMLD5, то вона внесла значні корективи в 

діяльність ФінТех-компанй, адже зобов’язала держави-члени ще до січня 

2020 року привести своє законодавство у відповідність до її вимог, які 

передбачили значні зміни процесу надання фінансових послуг: 
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1. Поширення доступу до інформації про бенефіціарів, підвищення 

прозорості інформації про власників бізнесу. 

2. Мінімізація ризиків, пов'язаних з картами передоплати і 

віртуальними валютами. 

3. Співробітництво між підрозділами фінансової розвідки. 

4. Посилення перевірки транзакцій за участю третіх 

високоризикових країн. 

В цілому, AML-регулювання (регулювання питань з запобігання 

використання фінансової системи з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму) в Європі зараз розвивається високими темпами. 

Якщо з 1990-х це питання регулювалося позмінно трьома директивами, то 

лише за останні 5 років Єврокомісія і Європарламент встигли прийняти 

4AMLD, розробити і прийняти 5AMLD і почати роботу над 6AMLD. В 

умовах такої швидкої зміни регулювання, бізнесу потрібно вчитися так само 

швидко адаптуватися до зміни регуляторних рамок [164].  

Відповідно до четвертої Директиви ЄС 2015/849 про запобігання 

використання фінансової системи з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму, банки, власники платіжних систем та інші 

підприємці фінансового сектора повинні були самі стежити за своїми 

клієнтами. Якщо вони роблять це недостатньо ретельно, то штраф для них 

може скласти € 5 млн., або 10% обороту за останній фінансовий рік. 

Директива встановила вимоги до прозорості інформації про бенефіциарних 

власників компаній, спрощення процедур співробітництва та обміну 

інформацією між органами фінансової розвідки держав-членів ЄС. Для 

мінімізації ризиків підприємці фінансового сектора ввели в обіг детальну 

перевірку кожної транзакції понад 10 000 євро [165, c. 13]. 

Із набранням чинності 5AMLD на ринку фінансових платежів у ЄС 

відбулися наступні зміни [164]: 

1. Знизився місячний ліміт транзакцій по картам передоплати 

(prepaid card) з 250 євро до 150 євро. Цей ліміт також застосовується до суми, 
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яка може зберігатися на картах. Аналогічно, ліміт онлайн-транзакції знизився 

до 50 євро.  

2. На рівні країн-членів ЄС створені централізовані реєстри 

бенефіціарів власників (UBO – ultimate beneficial ownership) компаній, до 

яких матимуть доступ фінансові установи, правоохоронні органи та особи, 

чий соціальний інтерес в отриманні такої інформації перевищує необхідність 

дотримання конфіденційності, наприклад, при проведенні журналістських 

розслідувань, оперативно-слідчих заходів тощо. 

3. На рівні країн-членів створені реєстри політично значущих посад 

(PEP – politically exposed person). 

4. На рівні Європейської Комісії затверджений перелік «ризикових 

сірих» країн, робота з якими несе підвищений ризик. Компанії, що працюють 

з клієнтами з таких країн, повинні будуть приймати посилені заходи щодо 

усунення ризику, пов'язаного з відсутністю належного AML-регулювання в 

цих країнах. 

5. До переліку регульованих організацій включені компанії, які 

здійснюють обмін криптовалюти на традиційні гроші і зберігання 

клієнтських коштів. Включення цих двох типів бізнесу – обов'язкова вимога 

Директиви, якій повинні слідувати всі країни ЄС. У той же час, вони можуть 

розширити цей перелік на свій розсуд. 

З точки зору розвитку та нормативно-правового регулювання обігу 

криптовалюти як напрямку розвитку ФінТеху, показовим є приклад 

Великобританії, яка займає лідируючу позицію з розвитку фінансових 

технологій у ЄС. Також необхідно зазначити, що за умови перехідного 

періоду Brexit, передбаченого FCA до кінця грудня 2020 року, до ФінТех-

компаній Великобританії висуваються вимоги реалізації планів 

впровадження законодавства ЄС, включаючи АMLD5. FCA також стежить за 

регуляторними органами ЄС і міжнародними організаціями, які проводять 

контроль за криптодіяльністю. З огляду на структурні відмінності на ринках 

цінних паперів в різних юрисдикціях і нормативно-правовій базі, проведення 
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нагляду забезпечується через Глобальну мережу фінансових інновацій 

(GFIN), Міжнародну організацію комісій з цінних паперів (IOSCO), 

Європейську комісію і Європейські наглядові органи. 

У період з 2014 по 2017 рік FCA своїми заявами підтвердило, що 

біткойни не є валютою, але не є і грошима (більшою мірою, відповідають 

значенню «засіб платежу»), тому криптовалюта жодним чином не може 

регулюватися фінансовим законодавством Великобританії. 

Наприклад, в Законі про електронні гроші (Electronic Money Regulations 

2011 року) зазначено, що криптовалюта не є «електронними грошима», адже 

її емісія не здійснюється централізовано. У зв'язку з цим відповідні органи не 

мають повноважень регулювати криптовалюти. Криптовалюта також не є 

«цінністю» відповідно до Закону про платіжні послуги (Payment Services 

Regulations 2009 року) та, згідно з цим документом, вона не є банкнотою, 

монетою, електронними грошима або іншими грошовими одиницями 

(scriptural money). 

Як наслідок, криптовалюта не підпадає під дію Закону про протидію 

легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом (The Money Laundering 

Regulations 2007), так само як і під дію інших положень фінансового 

законодавства Великобританії [166]. 

З іншого боку, у Великобританії діє Закон Сполученого Королівства 

«Про цифрову економіку» від 2017 року (Digital Economy Act 2010), який 

опосередковано регулює певні питання, що виникають при здійсненні 

онлайн-діяльності, такі як: встановлення повноважень компетентного органу 

– Управління зі зв’язку, порушення авторських прав, реєстрація Інтернет-

доменів, поблічне кредитування електронних публікацій тощо [167]. 

Таким чином, на території Великобританії склалася специфічна 

ситуація, в якій з одного боку – при наявності правил та роз'яснень з боку 

FCA, а з другого – при відсутності нормативно-правових актів щодо 

правового статусу токенів – компанії, що здійснюють криптовалютну 

діяльність, намагаються максимально дотримуватися правил, які можливо 
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застосувати до ICO – Initial coin offering – первинна пропозиція (або 

розміщення) монет, як форма залучення інвестицій у вигляді продажу 

інвесторам фіксованої кількості нових одиниць криптовалюти, отриманих 

разовою або прискореною емісією, адже у 2017 році FCA офіційно заявила, 

що хоча й ряд ICO не підпадають під регульоване поле, залежно від 

структури і особливостей реалізації токенсейла, частина інвестицій може 

регулюватися законодавством, а компанії і фірми, які беруть участь в ICO, 

можуть здійснювати регламентовану діяльність [166]. 

Саме FCA є єдиним органом на території Великобританії, який регулює 

та координує діяльність суб'єктів, які займаються розвитком фінансових 

технологій, що забезпечує найбільш ефективне їх використання в фінансовій 

сфері. 

У 2015 році Великобританія стала однією з перших країн, які 

розробили регуляторну пісочницю. В рамках встановлених норм та правил, 

ФінТех-компанії Великобританії мають можливість звернутися до FCA із 

запитом про проведення випробувань нових технологій в рамках пісочниці. 

Така компанія, яка отримала схвалення FCA, повинна звітувати перед нею 

під час періоду тестування в пісочниці. Якщо після тестування компаніє має 

намір запустити сервіс на комерційній основі, вона може зробити це, якщо  

відповідає всім нормативним вимогам для запланованої діяльності [165, 

c. 16]. 

Як і в більшості країн ЄС, у Великобританії залишається ймовірність 

введення спеціального регулювання, яке встановить правила використання 

криптовалюти і врегулює процес проведення ICO. Операції з обміну та 

майнінг криптовалюти у Великобританії не обкладаються податком на 

додану вартість, що є додатковим стимулом для залучення зацікавлених 

учасників галузі ФінТеху до країни. З іншого боку, ставки прибуткового 

податку і податку на приріст капіталу є досить високими, у порівнянні з 

іншими країнами. 
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На даному етапі зарано прогнозувати вплив Brexit на розвиток галузі 

ФінТеху у Великобританії, проте необхідно зауважити, що галузь зазнає 

певних змін протягом перехідного періоду на протязі 2020 року. 

Іншою зоною стрімкого розвитку ФінТеху в ЄС є Кіпр, який є 

визнаним в усьому світі фінансовим і діловим центром завдяки сприятливій 

для бізнесу правовій та податковій системам та високій якості надання 

послуг. Будучи юрисдикцією з розвиненою фінансовою індустрією, острів 

сприйнятливий до інноваційних моделей фінансових послуг. За останні п'ять 

років на Кіпрі спостерігалося значне зростання в сфері технологій [168].  

У 2012 Кіпр запровадив Цифрову стратегію відповідно до 

Європейської цифрової угоди, і прийняв систему кібербезпеки. План уряду 

спрямований на розширення використання ФінТех у всіх секторах економіки, 

включаючи фінансовий сектор. Також влада острова знаходяться в процесі 

підготовки блокчейн-стратегії, яка буде спрямована на застосування в різних 

галузях. 

На Кіпрі не було розроблено жодних конкретних правил або законів, 

що стосуються саме галузі ФінТеху. Таким чином, за відсутності спеціальної 

нормативно-правової бази, ФінТех на Кіпрі регулюється так само, як і 

традиційна сфера фінансів. Центральний банк Кіпру контролює і ліцензує 

діяльність всіх платіжних установ, включаючи кіпрські комерційні банки. На 

даному етапі існує ініціатива з заснування спеціального Інноваційного 

центру Центральним банком як компетентного органу з контролю за ФінТех-

індустрією в країні. На сьогодні, ФінТех-компанії, які прагнуть здійснювати 

платіжні послуги на Кіпрі, повинні подати заявку на отримання ліцензії, яка 

має бути схвалена Центральним банком.  

Кіпр впроваджує галузеву модель фінансового нагляду (в тому числі – 

й галузь ФінТеху), відповідно до якої, кожен сектор контролюється окремим 

регулятором. Діяльність, яка відноситься до банківської справи, цінних 

паперів і страхування, підлягає окремому нагляду з боку влади. Нагляд, 

моніторинг та спільний контроль за діяльністю Кіпрської фондової біржі і 
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сектора інвестиційних послуг є повноваженням CySEC – Кіпрська комісія з 

цінних паперів і бірж, яка ліцензує інвестиційні сервісні компанії, брокерів, 

фонди колективних інвестицій, компанії з управління фондами і 

консультантів, а також здійснює контроль над такими ліцензованими 

організаціями.  

Згідно з положеннями Директиви PSD 2, банки Кіпру виконують свої 

фінансові зобов’язання, звертаючись до інноваційних фінансових технологій. 

В першу чергу, це стосується впровадження API-інтерфейсів як засобу 

підтримки відкритих банківських каналів. Окрім цього, банки застосовують й 

інші технологічні ініціативи для прискорення надання послуг при мінімізації 

витрат, наприклад, використання рішень доповненої реальності (AR) і 

віртуальної реальності (VR) для реалізації частини своїх послуг, до яких 

належать процес віддаленої реєстрації, який полегшує відкриття рахунків за 

фізичної відсутності клієнтів та електронний підпис і інші електронні 

віддалені послуги. На Кіпрі діють такі нормативі документи, як, наприклад, 

Регламент електронної ідентифікації і аутентифікації трастових послуг 

(eIDAS), що регулює деякі аспекти електронної ідентифікації, електронного 

підпису та інших електронних послуг та спрямований на створення 

загальноєвропейської системи електронної ідентифікації громадян держав-

членів ЄС з метою використання свого підпису (eID) для доступу до послуг 

іншої держави-члена.  

Сьогодні на Кіпрі скасовані всі обмеження валютного контролю, що 

пригортає увагу перспективних ФінТех-компаній. Кіпр є членом 

Європейського блокчейн-партнерства (EBP), яке спрямоване на розвиток 

необхідної інфраструктури на основі ланцюжка блоків для надання 

транскордонних цифрових послуг та на надання послуг як в державному, так 

і в приватному секторах. 

Також острів, поряд з Мальтою, Францією, Грецією, Італією, 

Португалією і Іспанією, підписав спільну «Декларацію країн Південного 

Середземномор'я» з метою розширення співробітництва між цими державами 
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і зміцнення позиції Південної Європи як лідера в області фінансових 

технологій [168].  

У Франції діє закон № 2004-575 «Про довіру до цифрової економіки» 

від 21.06.2004 р., яким передбачений перелік змін, які необхідно внести в ряд 

правових актів Французької республіки. Серед питань вдосконалення 

законодавства в області ФінТеху можна зазначити досить серйозне 

регулювання багатьох аспектів діяльності постачальників технічних послуг і 

питань використання комунікацій при наданні фінансових послуг; ретельне 

опрацювання питань здійснення електронної комерції, в тому числі питання 

оподаткування при використанні інноваційних технологій; особлива роль 

відведена проблем правового забезпечення безпеки при впровадженні 

ФінТеху в економіку [165, c. 17].  

Регулятором галузі ФінТеху у Франції є Французький 

антимонопольний орган (ADLC), який розробив стратегію розвитку ФінТеху 

на 2020 рік в країні, до якої віднесені вирішення питань [169]: 

1. Розуміння еволюції ФінТех-сектора за останні роки. 

2. Розмежування відповідних ринків, а також аналіз стану та 

конкурентних переваг їх учасників. 

3. Питання комерційної практики, яка може бути реалізована. 

Стрімкий розвиток міжнародного сектора електронної комерції і 

електронних платежів (особливо PayPal, Amazon і iTunes) сприяв зростанню 

ФінТеху в Люксембурзі, який завдяки цьому набув визнання в якості 

фінансового центру за останні роки та був першою країною ЄС, яка отримала 

ліцензію на обмін біткойнів, схваливши ліцензію платіжного установи для 

Bitstamp. 

У Люксембурзі найнижчий рівень податку на додану вартість в ЄС. 

Держава пропонує привабливі умови для управління інтелектуальною 

власністю. Також Люксембург пропонує податкові пільги, які передбачають 

80% звільнення від певних видів доходів. Приватне фінансування надається 

спеціальними інвестиційними фондами, банками та фінансовими 
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інститутами, глобальними венчурними фондами. ФінТех-компанії можуть 

отримати фінансування з люксембурзького фонду майбутнього в 150 

мільйонів євро [170]. 

Сьогодні на території Люксембургу створено цілісну екосистему, 

пов'язану з технологіями регулювання (відому як «РегТех»), безпекою й 

аутентифікацією, технологіями розподіленої бухгалтерської книги і смарт-

контрактами, автоматизованими інвестиційними послугами та аналітикою. 

У Люксембурзі діє Дім Фінансових Технологій, який заохочує та 

схвалює реалізацію перспективних фінансових технологічних стартапів та 

інноваційних проєктів. Регулятором галузі ФінТеху в країні є Комісія з 

нагляду за фінансами (CSSF), яка стала першим з європейських регуляторів, 

що посіли чітку позицію на користь віртуальних валют, і виступили з рядом 

ініціатив по впровадженню інновацій в галузі фінансових технологій та 

включена до переліку органів альтернативного вирішення спорів (ADR) та 

списку організацій ADR, створених Європейською комісією. Іншим 

регулятором виступає Міністерство Фінансів, яке вповноважене надавати 

дозвіл на запуск платіжних систем в Люксембурзі. 

Також в Люксембурзі активно розвивається напрямок краудфандингу, 

який не регулюється CSSF, але підпадає під сферу регулювання «Закону про 

фінансовий сектор» 1993 року, згідно з положеннями якого компанії, що 

займаються краудфандингом в Люксембурзі, зобов’язані отримати 

відповідну ліцензію від CSSF [170]. 

В Люксембурзі створена дієва нормативно-правова база, яка здатна 

забезпечити застосування передових технологій у сфері фінансів. Окрім 

згаданого Закону «Про фінансовий сектор», який контролює організації, які 

здійснюють діяльність в сфері фінансових послуг в Люксембурзі, тут 

прийняті закони: «Про платіжні послуги» від 2009 року, який регулює 

діяльність платіжних установ та установ-емітентів електронних грошей; 

«Про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» від 2004 

року, «Про посилення правової бази по боротьбі з відмиванням грошей і 
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фінансуванням тероризму» від 2010 року, «Про страхування» від 1991 року, 

який регулює і контролює страховиків і їх діяльність в Люксембурзі, «Про 

захист даних» із змінами у 2018 році щодо розповсюдження його дії на 

галузь ФінТеху та включення положень з обробки і передачі даних 

відповідно до GDPR (від англ. – General Data Protection Regulation – 

Загальний регламент про захист даних – Постанова ЄС 2016/679), Кодекс 

споживачів і Закон «Про захист осіб при обробці персональних даних», які 

гарантують конфіденційність користувачів сфери фінансових технологій, а 

також низка законодавчих актів про захист інтелектуальної власності та 

авторських прав, включно із Бернською та Паризькою Конвенціями, 

Договором про патентну кооперацію і патентне право, Мадридською угодою. 

В Німеччині також динамічно розвивається ринок фінансових 

технологій та галузь ФінТеху зокрема. Сьогодні в країні діють більше 300 

ФінТех компаній [171].  

Федеральний орган фінансового нагляду ФРН (BaFin) створив 

спеціальну команду для підтримки ФінТех-компаній. До регульованих видів 

діяльності галузі ФінТеху законодавством ФРН віднесені: 

- надання грошових позик (кредитування бізнесу); 

- брокерська діяльність; 

- рекомендації щодо операцій, пов'язаних з фінансовими 

інструментами; 

- покупка / продаж фінансових інструментів від імені та за рахунок 

інших осіб (укладання договорів); 

- управління окремими портфелями фінансових інструментів на 

дискреційній основі; 

- торгівля іноземною валютою; 

- поточна покупка дебіторської заборгованості на основі 

стандартних угод, з регресом або без нього (факторинг); 

- укладення лізингових договорів і управління активами лізингу 

транспортних засобів спеціального призначення (фінансовий лізинг); 
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- покупка / продаж фінансових інструментів окремо від системи 

колективного інвестування для спільноти інвесторів; 

- депозитний бізнес [172]. 

В цілому, необхідно отримати ліцензію на платіжні послуги в 

Німеччині на підставі положень Закону «Про нагляд за платіжними 

послугами». 

Споживче Р2Р кредитування як напрямок ФінТеху зазвичай 

кваліфікується у ФРН як регульована банківська діяльність (кредитний 

бізнес). Договірна основа для договорів споживчого кредитування в 

Німеччині міститься у «Книзі цивільного права». Положення цивільного 

законодавства вимагають, щоб позичальник дотримувався зобов'язання щодо 

розкриття інформації та права на виїзд для позичальників. 

Німецький кодекс капіталовкладень (KAGB) забезпечує режим 

ліцензування колективних інвестицій в Німеччині і нагляд, який включає 

адміністрування, маркетинг і дотримання інвестиційних правил. Однак 

краудфандингові платформи і P2P кредитні платформи, як правило, не 

розглядаються BaFin як схеми колективного інвестування. Для брокерських 

позик потрібно отримати ліцензію відповідно до вимог GewO (Німецький 

промисловий кодекс). BaFin також опублікував Керівництво, яке вимагає 

ліцензування учасників ринку Р2Р в Німеччині. 

Отримати ліцензію на фінансові послуги в Німеччині можуть тільки 

ФінТех компанії, які фізично присутні в даній юрисдикції. Проте, ФінТех 

компанія з ліцензією на фінансові послуги в іншій країні ЄЕЗ може 

направити заявку на отримання такої ліцензії до ФРН і, таким чином, зможе 

надавати фінансові послуги в країні через філію або без фізичної присутності 

на міжнародній основі. 

Щодо крипто активів, то BaFin розглядає біткойни та інші маркери як 

фінансовий інструмент у формі «розрахункових одиниць». Ці розрахункові 

одиниці аналогічні іноземним валютам і не є законним платіжним засобом за 

законодавством ФРН. Біткойн не визнається а ні грошима центрального 
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банку, а ні електронними грошима за законодавством. Поширення біткойнів 

вимагає дозволу BaFin, якщо поширення здійснюється на комерційній основі. 

Якщо віртуальні валюти купуються і продаються для третіх сторін, це може 

бути кваліфіковано як «приватна торгівля» відповідно до Закону «Про 

банківську діяльність» [171]. 

Перспективною ініціативою в рамках розвитку та регулювання галузі 

ФінТеху в ЄС є концептуальний документ, презентований EBF (European 

Banking Federation – Європейська Банківська Федерація) 14 листопада 2016 

року, який рекомендує створення загальноєвропейської ФінТех-пісочниці, 

яка дозволить компаніям експериментувати з новими транскордонними 

фінансовими послугами [173]. 

Підсумовуючи аналіз особливостей нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху у ЄС, необхідно зазначити, що, незважаючи на 

відсутність єдиного термінологічного простору в галузі фінансових 

технологій (про що неодноразово піднімалося питання з приводу 

необхідності легального визначення понять криптовалюти, цифрового 

обмінника валют, провайдера гаманців та їх включення до правової бази ЄС, 

а також щодо криміналізування ряду діянь з використанням ФінТеху та 

розгляду можливостей конфіскацій в цій області [174]), в більшості держав-

членів ЄС відсутні правові перешкоди заснування та діяльності ФінТех-

компаній за умови, що на них в обов'язковому порядку поширюються ті ж 

зобов'язання з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що і 

на будь-яких інших суб’єктів, які пропонують фінансові послуги.  

Особливістю нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в 

країнах ЄС є створення нормативно-регулюючих підходів, які сприяли 

розвитку фінансових інновацій та вирішенню супутніх завдань, таких як: 

підвищення безпеки здійснення онлайн-платежів, розвиток мобільних та 

онлайн фінансових послуг, спрощення процедури отримання фінансових 

онлайн послуг клієнтами, згідно із загальною концепцією про відмову від 

надмірного державного регулювання галузі, підтриманою ЕВА та EВF. При 
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цьому необхідно зауважити, що ФінТех залишається комплексним явищем, 

що ускладнює процедуру створення цілісної нормативно-правової системи з 

регулювання галузі ФінТеху та вимагає подальшого розроблення та 

прийняття ряду спеціальних нормативно-правових актів. 

 

 

2.2 Нормативно-правове регулювання ФінТеху в США 

 

 

Сполучені Штати Америки є однією з лідируючих країн у питанні 

розвитку галузі ФінТеху, адже традиційно відомі своєю підтримкою бізнес-

інновацій на федеральному рівні, рівні окремих штатів та рядом венчурних 

фондів й інших зацікавлених сторін (бізнес-ангелів тощо). Сьогодні в США 

зосереджена майже половина з існуючих у світі «ФінТех-компаній-

єдинорогів» – компанії, капіталізація яких за відносно невеликий часовий 

проміжок склала більше 1 млрд. дол. США [165, c. 14-15]. З іншого боку, 

процедура реалізації та комерціалізації ФінТех-продукції може бути 

ускладнена через подвійне регулювання фінансової діяльності федеральним 

урядом та окремими штатами. 

ФінТех-компанії США є визнаними новаторами у розробці та 

впровадженні віртуальних валют, блокчейн-технологій, електронних 

платежів, АРІ-продуктів. 

Основні напрямки ФінТеху в США включають: 

- популяризація використання цифрових каналів в якості основних або 

ексклюзивних засобів надання фінансових продуктів і послуг; 

- впровадження широкого спектру систем електронних платежів між 

фізичними особами, а також між споживачами і бізнесом; 

- поширення доступності ринку і альтернативних кредитів; 

- інноваційне ціноутворення автострахування за рахунок використання 

електронного моніторингу звичок водіння; 
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- агрегація фінансового рахунку і аналіз інвестицій через провайдерів 

онлайн-послуг; 

- збір коштів за допомогою цифрових стратегій – краудфандінг; 

- початкові пропозиції (розміщення) монет – ICO [175]. 

ФінТех-продукти та послуги у США підпадають під юрисдикцію ряду 

регуляторних органів: 

- Федеральний резерв; 

- Управління контролера валюти (OCC); 

- регулюючий орган фінансової індустрії; 

- Федеральна рада з перевірки фінансових установ (FFIEC); 

- Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC); 

- Рада з нагляду за фінансовою стабільністю (FSOC); 

- Комісія з цінних паперів і бірж (SEC); 

- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC); 

- група по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN); 

- Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) 

- Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB). 

Хоча уряд США, як правило, підтримує інноваційні технології 

ФінТеху, він жорстко регулює фінансові продукти та послуги, що надаються 

споживачам, що, як правило, зосереджено 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).  

До суб’єктів галузі ФінТеху у США належать підприємства різних 

форм організації, які створюють сектор фінансових послуг у країні. 

Традиційні суб'єкти фінансових послуг включають: 

- депозитні комерційні банки та ощадні установи; 

- інвестиційні банки; 

- страхові компанії; 

- брокерські фірми; 
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- інвестиційно-дорадчі фірми; 

- установи з переказу грошей; 

- платіжні, клірингові та розрахункові системи. 

До інших видів суб'єктів з надання послуг ФінТеху у США належать: 

- кредитні бюро; 

- фонди приватного капіталу та хедж-фонди; 

- мережі платіжних карток; 

- інші небанківські фінансові установи. 

Окремою групою суб'єктів фінансових послуг у США є компанії з 

фінансування споживачів або інші суб'єкти, які займаються кредитною 

діяльністю, включаючи наступні її різновиди: 

- обслуговування іпотечного кредитування; 

- кредит на день оплати; 

- авто кредитування; 

- незабезпечене споживче кредитування; 

- приватне студентське кредитування (як засіб фінансування вищої 

освіти у США); 

- кредитування невеликих позик. 

Традиційні організації, що надають фінансові послуги, також 

займаються наданням зазначених кредитів. В останні роки частка ФінТех-

компаній значно зросла та продовжує тенденцію до зростання у наданні 

фінансових продуктів і послуг у США, порівняно з традиційними 

фінансовими установами. ФінТех-компанії США, як правило, представляють 

собою організації, які використовують технології та інновації для надання 

фінансових продуктів і послуг, таких як платіжні або кредитні продукти і 

компанії, які надають послуги регульованим фінансовим установам, які 

використовують технології та інновації. 

Таким чином, до кола суб’єктів надання ФінТех-послуг у США 

сьогодні також належать регулюючі технологічні компанії (RegTech) і 

страхові технологічні компанії (InsurTech), які аналогічним чином 
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використовують технології для вирішення проблем регулювання фінансових 

послуг та надання страхових продуктів відповідно [176; 177]. 

Аналізуючи особливості регуляторної системи галузі ФінТеху у США, 

доцільно навести деталізовану схему повноважень регуляторних органів, 

наведених вище за текстом. Як було зазначено, повноваженнями з 

регулювання та контролю галузі надання фінансових послуг – в тому числі, із 

використанням продуктів ФінТеху – у США наділені кілька федеральних 

регуляторних органів та органи на рівні окремих штатів: 

1. Рада керівників Федеральної резервної системи, Федеральний 

резерв і дванадцять федеральних резервних банків по всій території США. 

Дані органи несуть відповідальність за монетарну політику США. При цьому 

Федеральний резерв контролює діяльність наступних суб’єктів: 

- банківські холдингові компанії (включаючи фінансові холдингові 

компанії) і їх небанківські дочірні компанії; 

- ощадно-кредитні холдингові компанії; 

- державні статутні банки Федерального резерву; 

- іноземні банківські організації, що працюють в США; 

- корпорації, що створені, згідно закону Еджа та на договірній 

основі (Edge Act – поправка від 1919 року до Закону про Федеральний резерв 

США від 1913 року про можливість заснування банками філій та корпорацій 

на рівні окремого штату для здійснення міжнародних банківських операцій, 

що діють в рамках зазначеного закону, тобто таких, які здійснюють 

діяльність виключно на міжнародному ринку та не приймають депозитів та 

не здійснюють кредитування на внутрішньому ринку США) [178]; 

- певні системно значимі небанківські фінансові інститути і 

підприємства фінансового ринку. 

2. Управління контролера валюти (OCC) – це незалежне бюро 

Міністерства фінансів США, яке відповідає за нагляд за національними 

банками, федеральними ощадними асоціаціями, а також за федеральними 

відділеннями та агентствами іноземних банківських організацій. 
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3. Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) є незалежним 

агентством, що відповідає за управління фондом страхування вкладів, з тим 

щоб депозитні установи США могли пропонувати депозитні продукти, які 

застраховані на суму до 250 000 доларів США на рахунок федерального 

уряду. FDIC також здійснює нагляд за зареєстрованими державою банками, 

які не є членами Федеральної резервної системи, і виступає одержувачем для 

депозитарних установ, які зазнали витрат або збанкротували. 

4. Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) було створено 

відповідно до Закону про реформування Уолл-стріт і захист прав споживачів 

Додда-Френка (Закон Додда-Френка). Орган відповідає за контроль ряду 

організацій, що надають фінансові послуги для споживачів, згідно 

федеральних законів про фінанси, а також за прийняття нормативних актів 

для реалізації цих законів і вжиття заходів щодо забезпечення їх дотримання. 

Сфера повноважень CFPB поширюється на: 

- банки, фонди і кредитні спілки з активами понад 10 млрд. доларів 

США і їх філії; 

- іпотечні і обслуговуючі організації; 

- кредиторів на невеликі позики («до зарплати»), кредитні бюро та 

на приватні студентські позики, як варіанту фінансування вищої освіти в 

США, який може доповнювати, але не повинен заміняти федеральні позики, 

такі як позики Стаффорда, позики Перкінса і позики ПЛЮС [179]. 

5. Рада з нагляду за фінансовою стабільністю (FSOC) – також 

заснована відповідно до Закону Додда-Френка і є федеральною радою 

органів виконавчої влади під головуванням міністра фінансів. FSOC 

відповідає за нагляд за макроекономічними ризиками і ризиками для 

фінансової стабільності сектора фінансових послуг США. FSOC 

уповноважена призначати небанківські фінансові установи для посиленого 

нагляду з боку Федерального резерву. 

6. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відповідає за нагляд 

за ринками цінних паперів США шляхом оприлюднення та забезпечення 



126 
 

дотримання законів і положень США про цінні папери для захисту інвесторів 

та підтримки справедливих, упорядкованих і ефективних ринків цінних 

паперів. SEC контролює учасників ринку цінних паперів, в тому числі: 

- публічні компанії; 

- саморегульовані організації (такі як біржі цінних паперів, 

Регулюючий орган фінансової індустрії (FINRA) і клірингові агентства); 

- брокерів і дилерів з цінних паперів; 

- інвестиційних консультантів; 

- пайові інвестиційні фонди; 

- трансферних агентів. 

Відповідно до своїх повноважень, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) 

та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) можуть регулювати 

криптовалюту та продукти, аналогічні цінним паперам або товарам, в 

залежності від їх конкретних атрибутів. Група по боротьбі з фінансовими 

злочинами (FinCEN) також вповноважена регулювати діяльність компаній, 

залучених до переказів коштів, що займаються видами діяльності, 

пов’язаними із криптовалютою. 

Згідно із висновками SEC, ICO можуть бути пропозиціями щодо цінних 

паперів, якщо токен відповідає визначенню «інвестиційного контракту» 

згідно із законодавством США і, як такі, повинні бути зареєстровані у 

відповідному порядку. Тим не менш, суб’єкти ринку ICO в США та деякі 

представники SEC безпосередньо стверджують, що певні маркери повинні 

вважатися «утилітарними» токенами і, таким чином, виходити за межі 

юрисдикції SEC [175]. 

7. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) регулює товарні 

ринки США і контролює учасників товарного сектору та виробничої 

індустрії, в тому числі:  

- торговельні організації; 

- похідні клірингові організації; 
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- організації-репозиторії своп-даних (сховища своп-даних (від 

англ. – SDR – swap data repositories – нові організації, створені відповідно до 

Закону про реформування Уолл-стріт і захист прав споживачів Додда-Френка 

з метою забезпечення централізованої звітності та ведення записів про своп-

дані. Відповідно до Закону Додда-Френка інформація про всі свопи, як 

очищені, так і не очищені, повинна повідомлятися зареєстрованим SDR); 

- посередників, які діють від імені інших юридичних осіб та осіб, 

пов'язаних з торгівлею деривативами. 

8. Група по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) і 

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) FinCEN – це 

казначейське бюро, яке видає нормативні акти для забезпечення дотримання 

законів США про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням 

тероризму, включаючи Закон про банківську таємницю і «Патріотичний акт 

США» – федеральний закон, прийнятий в США в жовтні 2001 року, який дає 

уряду і поліції широкі повноваження з нагляду за громадянами. FinCEN 

проводить фінансову розвідку, збирає, аналізує і поширює фінансову 

інформацію серед інших регулюючих органів і правоохоронних органів, а 

також встановлює вимоги до програм відповідності AML (Anti-money 

laundering – боротьбя з відмиванням грошей) фінансових установ. 

OFAC є агентством з фінансової розвідки і правозастосування, яке 

адмініструє і застосовує економічні та торговельні санкції. І FinCEN, і OFAC 

уповноважені впроваджувати примусові дії і санкції щодо компаній і 

приватних осіб, які порушують чинні закони і положення про протидію 

відмиванню грошей. 

Окрім охарактеризованих федеральних регулюючих органів у кожному 

штаті є власні регулюючі органи, на які покладено функції нагляду за 

фінансовими інститутами, такими як: банки, страхові компанії і фірми з 

цінних паперів. 

Відповідно, на рівні штату до регуляторів галузі ФінТеху у США 

віднесені: 
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- державні банківські департаменти;  

- агентства з захисту прав споживачів;  

- державні секретарі;  

- державні комісії з цінних паперів. 

Окрім цього, у США існують й інші квазі- або неурядові організації, які 

також виконують деякі фактичні регулюючі функції, до таких органів 

необхідно віднести:  

- FINRA – організація інвестиційних брокерів і дилерів; 

- національна асоціація автоматизованих клірингових центрів – 

компетентний орган у сфері електронних переказів коштів; 

- Федеральна національна іпотечна асоціація та Федеральна 

корпорація іпотечного житлового кредитування – регулюють житлові 

іпотечні кредити ;  

- основні мережі дебетових і кредитних карт (включаючи VISA, 

MasterCard, American Express і Discover). 

Дослідження ринку ФінТех-послуг США довело, що він є одним з 

найбільш диверсифікованих у світі. Найбільшого впливу розвитку галузі 

ФінТеху у США зазнали такі сфери сектору фінансових послуг, як: платежі, 

кредитування, фінансова освіта і грамотність, фінансові консультації і робо-

консультативні послуги, послуги цифрової валюти (криптовалюта і маркери) 

[176]. 

Щодо платежів, то відомі ФінТех-компанії США, наприклад: PayPal, 

Venmo, Square, Stripe, Google Wallet і Apple Pay, надають послуги мобільних 

платежів і цифрових гаманців, які дозволяють приватним особам і 

підприємствам здійснювати платежі і відправляти або отримувати гроші 

(онлайн, через мобільні пристрої  та пристрої для зчитування кредитних 

карток). Також зросла кількість послуг онлайн-кредитування, пропонованих 

організаціями галузі ФінТеху, такими як: Lending Club, Prosper, OnDeck і 

Kabbage). Ці компанії пропонують кредитні продукти онлайн і через мобільні 

додатки шляхом підключення позичальників до кредиторів або інвесторів 
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для отримання особистих позик, автокредитування, бізнес-кредитів і 

медичного фінансування.  

Фінансова освіта і грамотність. Багато компаній ФінТеху пропонують 

продукти і послуги, які допомагають людям управляти своїми особистими 

фінансами, включаючи інструменти для управління бюджетами та 

встановлення фінансових цілей (наприклад, програми-додатки Mint, Acorns 

та You Need a Budget). Інші ФінТех-компанії зосереджені на навчанні дітей 

фінансовій грамотності, в тому числі важливості заощаджень і таким 

поняттям, як благодійні пожертви і інвестиції (такі як: Savings Spree, 

Bankaroo і PiggyBot). 

Фінансові консультації і робо-консультативні послуги. Фінансові 

консультанти і робо-консультанти (такі як: Wealthfront і Betterment) також 

мали значний вплив на сектор фінансових послуг, автоматизувавши 

інвестиційні консультації, дозволивши ФінТех-компаніям управляти 

фінансовими портфелями клієнтів з використанням штучного інтелекту та 

інших технологій. Інвестори також все частіше звертаються до ФінТех-

компаній за роботизованими консультаційними послугами, які дозволяють 

споживачам здійснювати свою інвестиційну діяльність повністю в Інтернеті. 

Послуги цифрової валюти. ФінТех-компанії у США активно надають 

послуги з обігу цифрової валюти, включаючи платформи для покупки 

цифрової валюти, послуги зберігання цифрової валюти і біржі цифрової 

валюти (наприклад, Coinbase, Robinhood і Ripple). 

Особливістю сектору ФінТеху у США є форми взаємодії традиційних 

фінансових організацій із ФінТех-установами, які, у першу чергу, засновані 

на поширенні продуктів зі створення, підтримки та розвитку клієнтської бази 

даних.  

Дійсно, на етапі становлення галузі ФінТеху у США, ФінТех-компанії 

сприймалися як руйнівники сектору фінансових послуг. Тим не менш, 

зважаючи на стрімкий розвиток галузі та значні переваги впровадження 

ФінТех-продуктів до фінансового сектору, американські банки та інші 
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традиційні фінансові інститути почали розглядати ФінТех-компанії як 

стратегічних партнерів та можливість для вигідних інвестицій або об’єктів 

для злиття та поглинання. Сьогодні банки й інші фінансові установи США 

співпрацюють з ФінТех-компаніями, використовуючи їх технологічні 

рішення для надання традиційних фінансових послуг і продуктів. Така форма 

взаємодії є взаємовигідною, оскільки інноваційні технології, що 

пропонуються ФінТех-компаніями, можна масштабувати як до 

загальнонаціональної клієнтської бази так і до нових баз даних, що 

формуються, що на практиці є досить складним процесом для традиційних 

суб'єктів фінансових послуг [176]. 

Крім того, традиційні фінансові установи зазвичай мають доступ до 

більш дешевого фінансування, існуючої клієнтської бази і систем 

відповідності нормативним вимогам. Подібна форма кооперації традиційних 

фінансових установ та ФінТех-компаній надає останнім доступ до 

технологій, в іншому випадку для них недоступних. 

ФінТех-компанії також створюють привабливі інвестиційні можливості 

для традиційних компаній з надання фінансових послуг. Ці інвестиції можуть 

включати, наприклад, ексклюзивні та переважні права, які привабливі для 

фінансових установ, і в той же час надають доступ до капіталу 

перспективним ФінТех-компаніям, який їм дуже часто необхідний для 

розширення свого бізнесу. Традиційні фінансові установи в США в багатьох 

випадках прагнуть придбати ФінТех-компанії на різних етапах свого 

життєвого циклу. 

Аналіз законодавства з регулювання ФінТеху у США виявив значну 

різноманітність існуючих законів та правил, що регулюють ФінТех-бізнес в 

країні. Правові норми можуть стосуватися як самих продуктів або послуг, так 

і пов'язаних з ними питань (наприклад, ліцензування або реєстрація, 

відмивання грошей або використання даних). На федеральному рівні 

основний перелік законів і положень, що стосуються фінансових продуктів і 

послуг, включає:  
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- 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 

(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 року; 

- Закон про цінні папери і біржі від 1934 року; 

- Закон про товарні біржі. 

Інші федеральні закони, які не спрямовані безпосередньо на фінансові 

продукти і послуги, але істотно впливають на регулювання ФінТеху у США, 

включають:  

- Закон про електронний підпис в глобальній і національній 

торгівлі і Закон про єдині електронні угоди; 

- Закон про американців-інвалідів (що охоплює 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 арбітражі з багатьох споживчих і 

комерційних спорів);  

- закони США, що стосуються патентів, торгових марок та 

авторських прав. 

Закони на рівні окремих штатів з регулювання галузі ФінТеху зазвичай 

включають закони про банківську справу, в тому числі закони, що 
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регулюють заснування та діяльність відділень банків, використання 

мобільних пристроїв, розміщення і використання банкоматів. У більшості 

штатів також є закони, що забороняють певні несправедливі та обманні дії і 

практики – ці закони зазвичай є досить неконкретними, що тягне за собою 

значну свободу для тлумачення судами США. У багатьох штатах також є 

окремі закони, що регулюють використання електронних записів у зв'язку з 

нотаріально завіреними документами і записами про нерухомість. 

Визначальними особливостями регулювання галузі ФінТеху у США є 

[180]:  

1. По-перше, дворівнева структура регулювання фінансових продуктів і 

послуг. Тобто, законодавчі акти, що встановлюють загальні правила і 

положення та приймаються державними органами, часто доповнюються 

більш детальними правилами та рекомендаціями, наданими іншими 

регуляторними органами, яких налічується значка кількість та повноваження 

яких охарактеризовані вище за текстом.  

2. По-друге, це широкі повноваження неурядових та квазірегуляторних 

організацій у сфері надання правил та рекомендацій щодо діяльності 

суб’єктів галузі ФінТеху. 

3. По-третє, федеральний уряд активно регулює більшість фінансових 

продуктів і послуг – у багатьох випадках федеральне регулювання є досить 

громіздким і складним. Крім того, окремі штати (і округ Колумбія) можуть 

встановлювати свої власні законодавчі акти і положення – за умови, що 

правила штатів не суперечать відповідним федеральним правилам. Ці 

додаткові правила штату не завжди однакові у всіх юрисдикціях і в деяких 

випадках можуть навіть конфліктувати один з одним. Федеральні нормативні 

акти та законодавство штатів можуть стосуватися постачальників послуг або 

умов самих услуг. 

4. По-четверте, що стосується провайдерів, то їх діяльність є об’єктом 

ліцензування або реєстрації на рівні штату або на федеральному рівні, а іноді 

й одразу на двох рівнях. Фінансовий стан та фінансові операції 
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постачальників ФінТех-продуктів також є об’єктом регулювання законів та 

правил на федеральному рівні та рівні окремих штатів. Особливості 

пропонованого ФінТех-продукту або послуги часто регулюються 

специфічними правовими нормами. У центрі уваги таких норм зазвичай не 

знаходиться технологія, яка використовується для доставки продукту або 

послуги. Замість цього відправною точкою для аналізу чинних законів і 

нормативних актів зазвичай є визначення характеру і мети продукту або 

послуги. Наприклад, при оцінці нормативних актів, які можна застосувати до 

альтернативних кредитних продуктів, основна увага буде приділяється: умові 

й меті кредиту; місцезнаходженню кредитора; місцезнаходженню 

позичальника; чи є позичальник фізичною або юридичною особою. Той факт, 

що продукт або послуга може бути доставлена через онлайн або мобільний 

канал або використовує інноваційні технології, такі як блокчейн або штучний 

інтелект, зазвичай буде вторинним.  

5. По-п’яте, стосовно фінансових продуктів, які вважаються цінними 

паперами, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вимагає від організацій, які 

виступають в якості брокерів або дилерів з цінних паперів обов’язкової 

реєстрації в SEC і членства у регуляторному органі фінансової індустрії 

(FINRA). На брокерів-дилерів поширюється багато нормативних правил та 

положень SEC і FINRA, що стосуються їх діяльності, а саме: ділової 

практики; капіталу і фінансової стабільності; обробки активів клієнтів; 

нормативної звітності. Кожен штат також пред'являє аналогічні вимоги. 

6. По-шосте, характерною рисою фінансового законодавства США є те, 

що воно передбачає письмову форму укладання договорів зі здійснення 

фінансових операцій. Зрозуміло, що застосування цих правил у відношенні 

ФінТех-продуктів і послуг може іноді викликати труднощі. Для вирішення 

цієї проблеми федеральний уряд прийняв Закон про електронний підпис в 

глобальній і національній торгівлі. Закон дозволяє використання 

електронних записів і підписів в торгівлі, навіть коли існуюче регулювання 

вимагає, щоб транзакція проводилася на папері. У більшості штатів діє або 
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зазначений закон, або рівнозначні йому (наприклад, Uniform Electronic 

Transactions Act – Закон про єдині електронні операції). Тим не менш, є 

виключення, а в деяких штатах передбачені додаткові винятки та обмеження. 

Ці акти відрізняються від законів про електронний підпис, прийнятих в 

деяких інших країнах, оскільки в них менше уваги приділяється питанням, 

що стосуються особистості підписанту, і питанням, пов'язаним з угодою про 

використання електронних підписів і записів, поданням і збереженням 

записів. Таким чином, в Сполучених Штатах число і типи ефективних 

електронних підписів є ширшими, аніж в більшості інших країн. З іншого 

боку, застосовність підписаних електронним підписом угод часто залежить 

від інших міркувань, що стосуються самого процесу електронного 

підписання. 

7. По-сьоме, характерною особливістю нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху у США є існування різних юрисдикцій окремих 

штатів, які не завжди відповідають, а інколи й суперечать одна іншій. 

Найбільш показовим у цьому плані є приклад регулювання криптовалют. У 

деяких юрисдикціях введений режим ліцензування або фрахтування 

криптовалюти, в інших штатів він відсутній. Наприклад, у Нью-Йорку 

визначені компанії (такі, як Bitlicence), діяльність яких регламентована на 

рівні штату та які мають статус трастових компаній спеціального 

призначення, що займаються обміном криптовалют.  

8. По-восьме, у США діє різний режим ліцензування та реєстрації 

різних видів діяльності ФінТеху. ФінТех-провайдери у США займаються не 

лише наданням фінансових послуг, але і розробкою, ліцензуванням і 

впровадженням технологічних рішень. У більшості випадків встановлення 

офіційних ІP-прав (наприклад, патентів, торгових марок та авторських прав) 

регулюється федеральним законодавством. Натомість, ліцензування 

інтелектуальної власності зазвичай передбачає поєднання федерального 

законодавства і законодавства штату. Крім того, обов’язковому ліцензуванню 

підлягають ФінТех-компанії, які займаються наданням послуг з обміну 
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грошей або виступають кредиторами, брокерами або дилерами з цінних 

паперів.  

 

 

2.3 Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового 

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

 

 

Розвиток ФінТеху істотно вплинув на трансформацію структури ринку 

фінансових послуг. Монополія банків похитнулася внаслідок конкуренції з 

боку невеликих ФінТех-компаній і стартапів, що демонструють високу 

гнучкість і адаптивність до запитів клієнтів, а також глобальних тенденцій 

розвитку світової економіки, які відзначаються активним використанням 

інформаційно-інтелектуальних і цифрових технологій та характеризується 

активним впровадженням цифрових технологій збереження, обробки й 

передачі інформації в усіх сферах суспільства. Однак банки все ще 

утримують свої позиції завдяки значним фінансовим ресурсам, яких немає у 

малого і середнього бізнесу. Віртуальні банки ведуть боротьбу з фізичними 

конкурентами за клієнтські депозити. Ставка робиться на високий рівень 

доступності та комфорту [181], змушуючи традиційний банківський сектор 

співпрацювати з ФінТехом [182; 183].  

У будь-якому випадку подібні тенденції на ринку диктують навіть 

великим банкам необхідність адаптації до реалій, оптимізації своїх стратегій 

і посилення уваги до цифрового сегменту. Саме в такому ракурсі 

відбуваються трансформаційні процеси сучасного фінансового ринку [184, c.  

48; 185, с. 6].  

Скорочення банківського сектора і зниження довіри населення до 

банківської системи сформували значний потенціал для розвитку ФінТех-

індустрії й в Україні [186]. Трансформація економічної системи України, що 

сьогодні відбувається, здійснюється відповідно до Стратегії сталого розвитку 
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«Україна-2020» та обумовлена положеннями Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, згідно з якою, зокрема, відбуваються процеси лібералізації 

фінансових ринків та поступове приведення у відповідність національних 

чинних законів (зокрема й у сфері платіжних послуг) та майбутнього 

законодавства до acquis ЄС. Відповідно до ст.133 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, Сторони Угоди визнають важливість наближення чинного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яке 

розпочинається з дати підписання Угоди та поступово поширюватиметься на 

всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до Угоди [187]. 

Таким чином, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

до переліку фінансових послуг, які підлягають лібералізації в Україні, 

віднесені послуги страхування, банківської справи та інші фінансові послуги 

(за винятком страхування). При цьому, сектор страхових послуг включає як 

безпосередньо страхові послуги, а саме: пряме страхування (зокрема спільне 

страхування), де об’єктом страхових відносин виступає життя та страхування 

інше, ніж страхування життя; перестрахування та ретроцесія, так і пов’язані 

зі страхуванням послуги, таки як: страхове посередництво, зокрема 

брокерські операції та агентські послуги та послуги, що є допоміжними 

стосовно страхування, зокрема консультаційна діяльність, актуарні послуги, 

послуги з оцінки ризику та послуги з вирішення претензій [187]. 

Традиційно до банківських інновацій відносять: банківські продукти на 

нових сегментах ринку; інновації як освоєння напрямів діяльності в нових 

сферах фінансового ринку; нові методи управління готівкою та використання 

нових інформаційних технологій; модифіковані послуги фінансового 

посередництва, спрямовані на зниження операційних витрат і більш 

ефективне управління активами та зобов'язаннями;  нові продукти у 

традиційних сегментах позичкових капіталів [188]. В цьому плані доречно 

відстежити паралелі між інноваційними послугами банків та банківськими та 

іншими фінансовими послугами, що підлягають лібералізації, відповідно до 

Угоди, до яких віднесені: 
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- послуги з прийняття вкладів та інших коштів, що підлягають 

поверненню, від населення; 

- послуги з кредитування всіх видів, у тому числі споживчий кредит, 

кредит під заставу нерухомості, факторинг та фінансування комерційних 

операцій; 

- фінансовий лізинг; 

- усі платежі і послуги з переказу грошей, зокрема кредитні, 

розрахункові та дебетові картки, дорожні чеки та банківські тратти; 

- послуги з надання гарантій і поручительств; 

- укладання угод від власного імені або від імені клієнтів на біржі, поза 

нею або будь-яким іншим чином стосовно інструментів грошового ринку 

(зокрема чеків, векселів, депозитних сертифікатів), валюти, похідних 

інструментів, включаючи ф’ючерси та опціони, але не обмежуючись ними, 

курсових та відсоткових інструментів, зокрема такі інструменти, як свопи та 

угоди щодо форвардної відсоткової ставки, переказних цінних паперів, інших 

оборотних інструментів та фінансових активів, зокрема дорогоцінних металів 

у зливках; 

- участь у якості агента в емісії всіх типів цінних паперів, зокрема 

андерайтинг та розміщення (як у відкритому, так і у закритому порядку) і 

надання послуг, пов’язаних з такою емісією; 

- посередницькі послуги на грошовому ринку; 

- послуги з управління майном, зокрема готівкове або безготівкове 

управління, всі форми колективного управління інвестиціями, управління 

пенсійним фондом, послуги з довірчого зберігання, депозитарного та 

трастового обслуговування; 

- послуги з клірингу та фінансового управління майном, в тому числі 

цінні папери, похідні інструменти та інші обігові інструменти; 

- надання та передавання фінансової інформації, обробка фінансових 

даних і пов’язаного із цим програмного забезпечення; 
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- консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з 

усіх видів діяльності, перелічених вище, зокрема довідки про 

кредитоспроможність і аналіз кредиту, дослідження та поради з питань 

інвестицій та портфеля цінних паперів, поради з питань придбання та 

корпоративної реструктуризації і стратегії [187; 189]. 

Доречним вважається наведена в Угоді дефініція спеціального терміну 

«нова фінансова послуга», яка опосередковано може бути віднесена до 

тлумачення поняття продукту ФінТеху та під якою необхідно розуміти 

послуги фінансового характеру, зокрема послуги, які пов’язані з існуючими 

та новими інструментами або зі способом постачання таких інструментів, які 

не надаються будь-яким постачальником фінансових послуг на території 

однієї зі Сторін, але які надаються на території іншої Сторони [187]. 

Інноваційні фінансової послуги та їх розвиток є важливим показником 

технологічних змін в тій чи іншій країні, а поступові процесі консолідації 

традиційного та інноваційного фінансових секторів є збалансованою 

моделлю відповідних трендів, що зводить до мінімуму ризики підривних 

технологій та радикальних інновацій, здатних витісняти домінуючі бізнес-

моделі або технології при створенні нових ринків [190, c. 69]. 

Згідно із євроінтеграційним курсом України, в країні презентована 

низка державних ініціатив з підтримки та розвитку галузі ФінТеху. В першу 

чергу, в цьому контексті необхідно навести прийняття Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації. Концепція полягає у створенні 

ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формування потреб щодо 

використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських 

секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх 

ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, зростання 

обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя 

населення [191]. Створення відповідної екосистеми, наділеної зазначеними 
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характерними компонентами, матиме дійсно сприятливі умови для 

подальшого динамічного розвитку галузі ФінТеху в Україні. 

Іншою визначальною державною ініціативою з розвитку ФінТех-галузі 

в Україні є перехід на цифровий документообіг та впровадження 

використання електронного підпису. В цьому контексті, порівнюючи 

законодавство України та ЄС, необхідно зазначити, що вітчизняне 

нормативно-правове регулювання збору та обробки персональних даних має 

дуже схожі риси із законодавством ЄС у цій сфері, а саме – із вимогами 

GDPR – General Data Protection Regulation – Регламент 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).  

Так, згідно із п. 39 Регламенту [192], будь-яке опрацювання 

персональних даних повинно бути законним та правомірним. Фізичні особи 

повинні бути обізнані про те, що їхні персональні дані збирають, 

використовують, обговорюють або іншим чином опрацьовують, а також про 

те, якою мірою опрацьовують чи опрацьовуватимуть персональні дані. При 

цьому особа, щодо якої відбувається збір, обговорення, використання або 

іншим чином опрацювання даних, має бути проінформована про особу 

контролера (за українським законодавством – розпорядник та володілець 

персональних даних), цілі опрацювання та про те, які саме дані щодо неї 

підлягають опрацюванню. Фізичні особи повинні бути обізнані про ризики, 

правила, гарантії та права щодо опрацювання персональних даних і про те,  як 

реалізувати свої права у зв’язку з таким опрацюванням. При цьому, 

персональні дані повинні бути достатніми, відповідними та обмежуватися 

тим, що є необхідним для досягнення цілей, для яких їх опрацьовують. 

Відповідно, період, протягом якого зберігаються персональні дані, має бути 

скорочений до абсолютного мінімуму.  

Схожі норми містяться у Законі України «Про захист персональних 

даних» від 1 червня 2010 р. Так, відповідно до п.2 ст.8 закону, суб'єкт 
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персональних даних має право, зокрема, знати про джерела збирання, 

місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних. Згідно п.3 ст.6 зазначеного акту, склад та 

зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та 

ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки [138]. Щодо періоду 

обробки персональних даних, Законом України «Про захист персональних 

даних» (п.8 ст.6.) встановлено, що персональні дані обробляються не довше, 

ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі 

оброблялися. 

Для того, щоб опрацювання було законним, відповідно до Регламенту, 

персональні дані необхідно опрацьовувати на підставі згоди відповідного 

суб’єкта даних або на іншій законній підставі, встановленій законом, або 

Регламентом, або в іншому нормативно-правовому акті ЄС або держави-

члена [192]. Згідно із положеннями Закону України «Про захист 

персональних даних» (п.5 ст.6), обробка персональних даних здійснюється 

для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта 

персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у 

порядку, встановленому законодавством обробки [138]. 

Порівнюючи концепції регулювання галузі ФінТеху у ЄС, США та 

Україні, необхідно зазначити, що нормативно-правове регулювання галузі в 

Україні більшою мірою наближене до концепції нормативно-правового 

регулювання ЄС, аніж до США, зокрема й щодо використання електронного 

підпису. Так, в США діє Закон про електронний підпис в глобальній і 

національній торгівлі, який є чинним у більшості штатів. Але, враховуючи 

дворівневу законодавчу систему у США, в деяких штатах діють власні 

закони з цього приводу, в яких можуть бути передбачені додаткові винятки 

та обмеження. В цілому норми використання електронного підпису у США з 

одного боку, та в ЄС та Україні – з іншого, значно відрізняються, адже в 

законодавстві США значно менше уваги приділяється регулюванню вимог до 
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особистості підписантів і питанням, пов'язаним з угодою про використання 

електронних підписів і записів, поданням і збереженням записів. Таким 

чином, в Сполучених Штатах законодавство з регулювання електронного 

підпису в цілому є значно лояльнішим та більш ліберальним, а ніж в ЄС та 

Україні.  

Головним регулятором галузі ФінТеху в Україні є Національний банк 

України. Враховуючи сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну 

практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних 

засобів (платіжних карток), у першу чергу – Директиву ЄС 2015/2366 

Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2015 р. про платіжні послуги на 

внутрішньому ринку (PSD2), регулятор удосконалив порядок здійснення 

банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та 

операцій з їхнім використанням. З цією метою Постановою Правління НБУ 

від 29.11.2019 р. № 142 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України» 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.  

Таким чином, Національний банк вніс зміни до нормативно-правового 

регулювання наступних положень: 

- порядок використання користувачем платіжного застосунку; 

- діяльність інформаційно-технічного посередника; 

- право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну 

діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку; 

- право емітувати до рахунку, відкритого на ім’я фізичної особи, 

визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім’я законного 

представника (опікуна) цієї фізичної особи; 

- право банку передавати користувачу платіжну картку через свого 

агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів; 
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- обов’язок банку передбачати порядок видачі/передачі 

електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом; 

- вимоги щодо права довіреною особою клієнта отримувати 

платіжну картку, але без права користуватись нею та обов’язку 

постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість 

своїх послуг до початку ініціювання переказу [193]. 

Постановою 142 НБУ введено нові правові дефініції до законодавства 

із регулювання галузі ФінТеху в Україні, а саме: 

- Інформаційно-технічний посередник – оператор послуг платіжної 

інфраструктури, який надає інформаційні та технологічні послуги щодо 

переказу коштів та відомості щодо якого внесені Національним банком до 

Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та 

операторів послуг платіжної інфраструктури [194]. Аналіз законодавства ЄС 

у галузі ФінТеху дозволяє провести відповідну аналогію із визначенням, 

наданим НБУ та визначенням суб’єктів надання фінансових послуг 

Директивою PSD2 – постачальники послуг з ініціації платежів (Payment 

Initiation Service Provider) та постачальники послуг з агрегації фінансової 

інформації (Account Information Service Providers). 

- Платіжний додаток – програмний засіб, розміщений в апаратно-

програмному середовищі електронного платіжного засобу (магнітна смуга, 

чип контактний/безконтактний), за допомогою якого здійснюються платіжні 

та інші операції, передбачені договором [194]. 

- Платіжний застосунок – програмне забезпечення, встановлене в 

технічному/мобільному пристрої, яке дає змогу держателю ініціювати 

платіжні або інші операції із використанням електронного платіжного засобу 

[194].  

Згідно із нововведеннями, розширений перелік внутрішньобанківських 

правил залежно від особливостей діяльності банку. Тепер, окрім порядку 

діяльності банку у зв’язку з емісією електронних платіжних засобів та 

еквайрингу, порядку здійснення платіжних операцій,  установлення курсу 
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купівлі-продажу, обміну іноземної валюти під час здійснення операцій з 

використанням електронних платіжних засобів тощо, вони повинні містити й 

порядок передавання держателю / представнику держателя електронного 

платіжного засобу юридичними особами, фізичними особами - підприємцями 

та фізичними особами, яким банком надано право здійснювати 

ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб (агентів), та 

порядок здійснення контролю за дотриманням агентами цього порядку. 

Ще однією загальною тенденцією у правовому регулюванні галузі 

ФінТеху в Україні та ЄС є AML-регулювання (регулювання питань з 

запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму) [195]. Відповідні норми з’явилися, зокрема, й у 

аналізованій постанові НБУ, де, згідно з п.9, прописані вимоги до 

банківських установ щодо ідентифікації та верифікації клієнтів, які 

відкривають рахунки в банку, користувачів, які здійснюють операції за 

рахунком, до якого емітовано електронний платіжний засіб та представників 

користувача, які отримують електронний платіжний засіб за довіреністю. 

Хоча в цьому питанні, законодавство США також має схожі правові норми. 

Окремої уваги заслуговує державна ініціатива з впровадження 

універсальних цифрових ідентифікаторів Bank ID і Mobile ID, яка також 

реалізується відповідно до загальноєвропейських тенденцій розвитку 

фінансового сектору та відповідає необхідності забезпечення ефективного 

банківського нагляду, що потребує аналізу цілого комплексу інформації 

об’єктів нагляду [196; 197, c. 137]. 

Таким чином, проведений аналіз концепцій нормативно-правового 

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

розбіжності в застосовуваних правових підходах зазначених країн. Україна 

слідує загальноєвропейській тенденції створення зони відкритого банкінгу у 

платіжній інфраструктурі та приводить своє регуляторне поле у відповідність 

до законодавства ЄС. Відповідно, для України є близькою модель саме ЄС, за 

якою сьогодні й розвивається вітчизняна правова система, зокрема у 
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напрямку регулювання фінансових технологій. При цьому необхідно 

зазначити, що враховуючи всю багатогранність поняття ФінТеху, просте 

копіювання досвіду ЄС буде недостатнім для регулювання всіх напрямків 

галузі ФінТеху в Україні. Однією з типових характерних особливостей 

країни з континентальною системою права є детальне регулювання різних 

сфер суспільних відносин. Для України це також є об’єктивною реальністю. 

Тому, при впровадженні нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху, 

необхідно враховувати відповідні регуляторні перепони. Занадто 

лібералізований підхід може призвести до негативних проявів розвитку 

фінансового шахрайства – створення фінансових пірамід тощо. З іншого 

боку, надмірне регулювання призведе до гальмування розвитку фінансових 

інновацій. Відповідно, необхідним вважається підтримання розумного 

балансу в процесі нормотворчості та правозастосування з урахуванням 

національного менталітету та інших особливостей. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

У розділі 2 дисертаційного дослідження проведено порівняльний аналіз 

принципів та механізмів нормативно-правового регулювання ФінТеху в 

зарубіжних країнах (зокрема, в країнах ЄС та США) та в Україні. 

Проведений аналіз концепцій нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху в Україні, ЄС та США дозволяє виокремити наступні висновки: 

1. Трансформаційні процеси розвитку ринку платежів, що 

відбуваються сьогодні в ЄС, сприяють створенню та розвитку нових 

інституцій з надання фінансових послуг – ФінТех-компаній, надаючи їм рівні 

права та повноваження у порівнянні з традиційними фінансовими 

установами банківського сектору. При цьому основним правовим 

документом з регулювання галузі ФінТеху в ЄС є Директива PSD2 – Payment 
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Services Directive 2015/2366 – Директива ЄС «Про платіжні послуги на 

внутрішньому ринку», яка вимагає від операторів платіжних сервісів 

прозорої діяльності та захисту споживачів та сприяє інноваційному розвитку 

платіжного ринку. 

2. Створення системи відкритого банкінгу в ЄС не було 

безперешкодним. Імплементація Директиви PSD2 у країнах-членах ЄС 

зіткнулася з певними складнощами в різних країнах-членах. У першу чергу, 

це торкнулося технічних особливостей – неспроможністю технічного 

забезпечення системи відкритого банкінгу програмним забезпеченням не 

через недостатність його кількості, а через ускладнення його реалізації, 

правової легалізації та комерціалізації. Таким чином, технічні стандарти, що 

лежать в основі Директиви 2015 року, було доопрацьовано лише у вересні 

2019 року. 

3. По друге, значною перешкодою для процесу імплементації 

Директиви в національне законодавства держав-членів ЄС стала недовіра 

користувачів (клієнтів) до нововведених небанківських платіжних інститутів 

та їх небажання надавати небанківським установам доступ до своїх рахунків, 

включно із історією транзакцій та структурою витрат, а також свою приватну 

інформацію та фінансові дані.  

4. В цілому, Директива PSD2 має велике значення для розвитку 

галузі ФінТеху на всьому європейському просторі та за його межами, 

надаючи рівні можливості на фінансовому ринку традиційним фінансовим 

установам та амбітним цифровим ФінТех-команіям та стартапам через 

введення зобов’язання для фінансових установ (в першу чергу, банків) 

надавати доступ до даних, по відношенню до яких він має статус 

розпорядника інформації стосовно своїх клієнтів через АРІ (програмний 

інтерфейс) і використовувати ці дані з метою створення нових продуктів і 

управління фінансами за умови згоди клієнта.  

5. В результаті прийняття Директиви PSD2, учасники фінансового 

ринку ЄС отримали очевидні переваги. Згідно з новим законодавством, 
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платіжні інститути – провайдери фінансових послуг отримали доступ до 

даних клієнтів банків (за умови відповідного ліцензування та оцінювання, 

описаного в цьому підрозділі вище), та, відповідно, – можливість значно 

розширити клієнтську базу та надавати більш якісні та ефективні фінансові 

послуги. Традиційні ж банківські установи, консолідуючись, із 

перспективними ФінТех-стартапами, набули можливості розробляти та 

впроваджувати інноваційні ФінТех-технології та продукти до системи 

надання традиційних фінансових послуг. Така форма інкорпорації 

традиційного банківського сектору із інноваційними ФінТех-компаніями в 

особі постачальників послуг з ініціації платежів та агрегації фінансової 

інформації також сприяє розподілу фінансових ризиків з точки зору IT-

розробки завдяки підключенню нових партнерів та зниженню витрат на IT 

розробку всередині банку за рахунок підключення третіх осіб – провайдерів. 

6. Сполучені Штати Америки, традиційно відомі своєю підтримкою 

бізнес-інновацій на федеральному рівні, рівні окремих штатів та рядом 

венчурних фондів й інших зацікавлених сторін (бізнес-ангелів тощо), 

сьогодні є однією з лідируючих країн у питанні розвитку галузі ФінТеху у 

світі. 

7. 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. Хоча уряд 

США, як правило, підтримує інноваційні технології ФінТеху, він жорстко 

регулює фінансові продукти та послуги, що надаються споживачам, що, як 

правило, зосереджено 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).  

8. В останні роки частка ФінТех-компаній в США значно зросла та 

продовжує тенденцію до зростання у наданні фінансових продуктів і послуг, 

порівняно з традиційними фінансовими установами. ФінТех-компанії США, 
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як правило, представляють собою організації, які використовують технології 

та інновації для надання фінансових продуктів і послуг, таких як платіжні 

або кредитні продукти і компанії, які надають послуги регульованим 

фінансовим установам, які використовують технології та інновації. Таким 

чином, до кола суб’єктів надання ФінТех-послуг у США сьогодні також 

належать регулюючі технологічні компанії (RegTech) і страхові технологічні 

компанії (InsurTech), які аналогічним чином використовують технології для 

вирішення проблем регулювання фінансових послуг та надання страхових 

продуктів відповідно. 

9. Визначальними особливостями регулювання галузі ФінТеху у 

США є: дворівнева структура регулювання обігу 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. 

10. Трансформація економічної системи України, що сьогодні 

відбувається, здійснюється відповідно до Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020» та обумовлена положеннями Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, згідно з якою, зокрема, відбуваються процеси лібералізації 

фінансових ринків та поступове приведення у відповідність національних 

чинних законів (зокрема й у сфері платіжних послуг) та майбутнього 

законодавства до acquis ЄС. 

11. Проведений аналіз концепцій нормативно-правового 

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

розбіжності в застосовуваних правових підходах зазначених країн. Україна 

слідує загальноєвропейській тенденції створення зони відкритого банкінгу у 

платіжній інфраструктурі та приводить своє регуляторне поле у відповідність 

до законодавства ЄС. Відповідно, для України є близькою модель саме ЄС, за 
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якою сьогодні й розвивається вітчизняна правова система, зокрема у 

напрямку регулювання фінансових технологій.  

12. При застосуванні досвіду ЄС в процесі нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху, необхідним вважається підтримання розумного 

балансу в процесі нормотворчості та правозастосування з урахуванням 

національного менталітету та інших особливостей. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНТЕХУ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Пріоритетні напрями нормативно-правового регулювання 

розвитку ФінТеху в Україні 

 

 

Фінансові технології, що стрімко розвиваються як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах, сьогодні є невід’ємним явищем суспільного життя та 

активно впроваджуються в усі сфери функціонування держав.  

Незважаючи на факт динамічного розвитку галузі ФінТеху в Україні, 

комплексної системи нормативно-правового її регулювання так і не було 

створено, що може бути пояснено економічною та інформаційною 

специфікою як самої галузі так і її розгалужених напрямків та відсутності 

правового визначення самого терміну ФінТеху, що, у свою чергу, позбавляє 

вітчизняних дослідників та правознавців самого предмету дослідження, 

правового визначення та тлумачення. 

Тим не менш, сьогодні в країні присутня тенденція наближення 

національного законодавства до законодавства зарубіжних країн (у першу 

чергу – до законодавства ЄС) щодо регулювання галузі ФінТеху. З цього 

приводу, необхідно зазначити, що імплементація законодавства ЄС є дієвим 

та ефективним підходом до створення якісної системи нормативно-правового 

регулювання інноваційної галузі, з іншого боку – регулятори повинні 

врахувати особливості існуючої правової системи в Україні при визначенні 

та реалізації специфічних напрямів гармонізації законодавства України до 

правових актів ЄС. 

Нормативно-правове забезпечення розвитку ФінТеху в Україні сьогодні 

є перспективним напрямом та складається з окремих правових актів, що 
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регулюють спеціальні питання галузі та певні правовідносини, що виникають 

в аналізованій сфері діяльності, до яких належать:  

- Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. 

в питаннях забезпечення фінансової стабільності, в тому числі стабільності 

банківської системи, зокрема з урахуванням ринку ФінТеху, а також порядок 

здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між 

учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України 

із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами та інші 

функції у фінансово-кредитній сфері в межах компетенції НБУ; 

- Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 

5 квітня 2001 р., що встановлює загальні засади функціонування платіжних 

систем і систем розрахунків в Україні, порядок проведення переказу коштів у 

межах України, відповідальність суб'єктів переказу, порядок здійснення 

нагляду (оверсайта) за платіжними системами; 

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р., який регламентує загальні 

правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних 

та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг, створення 

правових основ для захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, 

фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, правове 

забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку 

фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної 

політики у фінансовому секторі України; 

- Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 р., який встановлює організаційно-правові 

засади електронного документообігу та використання електронних 

документів: відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення 

електронних документів. 
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Інформаційна специфіка галузі ФінТеху вимагає впровадження якісної 

системи відповідного нормативно-правового регулювання питань 

забезпечення інформаційної безпеки як особистих даних, так і на 

національному державному рівні. В цьому контексті необхідно навести 

наступні нормативно-правові акти:  

- Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.; 

- Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р.; 

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р.; 

- Закон України «Про державну таємницю від 21 січня 1994 р.; 

- Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 

2018 р.; 

- Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» від 5 жовтня 2017 р.  

Велике значення для подальшого розвитку галузі ФінТеху в Україні має 

низка нормативно-правових актів, прийнятих в останні роки: 

- Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 р., 

який регулює відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та 

електронної ідентифікації, а також правові та організаційні засади надання 

електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та 

обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, 

порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг, правові та організаційні 

засади здійснення електронної ідентифікації; 

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 

2014 р., який регулює захист прав та законних інтересів громадян, 

суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом 

визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, а також формування 

загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання 

правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, 

перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими 

незаконними фінансовими операціями; 

- Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. 

щодо здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного 

нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених 

установ, відповідальність за порушення валютного законодавства, 

забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та 

вільного здійснення валютних операцій на території України; 

- Закон України «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., 

згідно з яким ліквідовано Національну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг, натомість повноваження з регулювання фінансового 

ринку розподілені між Національним банком України та Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Законом 

передбачений перехідний період, що триває до 1 липня 2020 року, під час 

якого Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг передає 

свої повноваження НБУ та НКЦПФР. Відповідно до положень нормативно-

правового акту, Національний банк набуває статусу регулятора страхових, 

лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро 

кредитних історій, а НКЦПФР набуває повноважень з регулювання 

недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва. 

Визначальну роль у процесі розвитку галузі ФінТеху в Україні 

відіграють наступні постанови Національного банку України: 

- «Положення про електронні гроші в Україні» (Постанова НБУ № 481 

від 4.11.2010 р.); 
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- «Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників 

платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури» 

(Постанова НБУ № 43 від 4.02.2014 р.); 

- Постанова НБУ «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року» (Постанова НБУ від 

18.06.2015 р.); 

- Постанова НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України» від 29.11.2019 р. № 142, 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; 

- Стратегія розвитку ФінТеху в Україні до 2025 року, прийнята 

Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерством фінансів 

України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році.  

Відповідно до положень зазначених нормативно-правових актів та як 

відповідь на потребу регулювання та розвитку галузі ФінТеху, в Україні 

сформована низка державних органів – регуляторів галузі ФінТеху, до яких 

належать:  

- Національний банк України, який сьогодні є архітектором фінансової 

системи та лідером з реформування фінансового сектору України, підтримує 

впровадження інновацій та розбудову ФінТех-ринку в державі та координує 

реалізацію низки проєктів зі стимулювання розвитку інноваційних 

фінансових послуг в Україні; 

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), 

яка здійснює комплексне правове регулювання відносин, що виникають на 

ринку цінних паперів з метою здійснення державного регулювання ринку 

капіталу та нагляду за його учасниками, забезпечення підвищення 

стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринків капіталу, захисту 
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інтересів інвесторів, запобігання зловживанням та правопорушенням у цій 

сфері; 

- Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ), яка 

має повноваження у AML CFT CWMDF-сфері (від англ. – anti-money 

laundering and counter-terrorist financing and counter-weapons of mass 

destruction financing – протидія відмиванню грошей, отриманих злочинним 

шляхом, протидія фінансуванню тероризму та фінансуванню створення та 

розповсюдження зброї масового знищення) та, відповідно, реалізує державну 

політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

- Міністерство та Комітет цифрової трансформації України (Мінцифри) 

– створені у вересні 2019 року з метою формування та реалізації державної 

політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних 

інформаційних ресурсів, інтероперабельності (взаємодії мережевих систем 

бази уніфікованих інтерфейсів або протоколів), впровадження електронних 

послуг та розвиток цифрової грамотності громадян; 

- Міністерство фінансів України; 

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 

- Державна податкова служба України; 

- Державна фіскальна служба України. 

В контексті наближення нормативно-правової системи з рулювання 

галузі ФінТеху в Україні до законодавства ЄС, необхідно зазначити 

важливість прийняття Закону про платіжні послуги, проєкт якого наразі 

обговорюється. Прийняття цього закону фактично імплементує директиву 

PSD 2 в національне законодавство України. 

Чинний Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» був прийнятий 5 квітня 2001 р. та, незважаючи на те, що зміни 

вносилися з 2003 по 2020 рік більше двадцяти разів, є застарілим та в цілому 

не відповідає сучасним вимогам розвитку галузі ФінТеху та створення 
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інтегрованої в глобальну фінансову економіку національної ФінТех-

екосистеми. 

Прийняття нового закону про платіжні послуги нормативно врегулює 

низку необхідних для розвитку галузі ФінТеху в Україні питань, а саме [198]: 

- Національний банк України набуде офіційного визначення регулятора 

платіжного ринку та галузі ФінТеху зокрема; 

- у законодавчій площині з’явиться поняття платіжного ринку України 

як сукупності учасників платіжного ринку та правовідносин між ними щодо 

надання платіжних послуг; 

- набуде закріплений поширений перелік суб’єктів надання фінансових 

послуг в Україні за рахунок введення нових небанківських установ; 

- буде введено поняття платіжної установи як юридичної особи (крім 

банку, іншої фінансової установи, що має право на надання платіжних 

послуг, оператора поштового зв'язку, органу державної влади або місцевого 

самоврядування), яка в установленому порядку отримала право на надання 

всіх або окремих фінансових платіжних послуг (крім платіжної послуги з 

випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима); 

- буде розширене поняття переказу коштів, замість якого вводиться 

поняття платіжної операції як дії ініціатора, яка полягає у внесенні, переказі 

або знятті коштів, зокрема й електронна платіжна операція як платіжна 

операція, яка здійснюється із застосуванням засобів електронної взаємодії, 

що відповідає напряму НБУ з підтримки та розвитку кешлес (безготівкової)-

економіки в Україні. 

Крім того, завдяки прийняттю нового закону, ринок платіжних послуг в 

Україні набуде більшої лібералізації за рахунок наступних нововведень: 

- автоматичне отримання права на надання окремих платіжних послуг 

на підставі основної ліцензії фінансовими установами; 

- здійснення платіжних операцій без необхідності створення та 

реєстрації платіжних систем постачальниками платіжних послуг; 
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- можливість набуття статусу емітентів електронних грошей не лише 

банками, а й новими учасниками платіжного ринку на підставі відповідної 

ліцензії, отриманої в установленому законодавством порядку; 

- стимулювання створення та подальшого розвитку системи 

«відкритого банкінгу» в Україні; 

- забезпечення підвищеної уваги до захисту прав користувачів; 

- підвищаться вимоги до забезпечення безпеки платіжних операцій, у 

тому числі, за рахунок авторизації постачальників платіжних послуг та 

введення посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках. 

Проєкт закону встановлює дев’ять різновидів платіжних послуг в 

Україні: сім з них визначаються як фінансові платіжні послуги, та дві – 

нефінансові.  

Фінансовими платіжними послугами визначено: 

- внесення коштів на платіжний рахунок; 

- переказ коштів з платіжного рахунку за рахунок кредиту; 

- емісія / еквайринг платіжних інструментів; 

- грошові перекази; 

- зняття/списання коштів з платіжного рахунку; 

- переказ коштів з платіжного рахунку; 

- емісія та виконання платіжних операцій з електронними грошима. 

Нефінансові платіжні послуги: 

- послуга ініціювання платежу; 

- послуга надання консолідованої інформації за платіжним рахунком. 

Таким чином, ключовими змінами, що відбудуться на ринку платіжних 

послуг України, внаслідок прийняття нового закону є: 

- Національний банк України оголошується регулятором платіжного 

ринку; 

- з’являться нові визначені фінансові послуги; 

- з’являться нові бізнес-моделі суб’єктів надання платіжних та 

фінансових послуг; 
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- небанківські фінансові установи (НФУ) отримають змогу емітувати 

власні платіжні картки; 

- НФУ отримають право випускати електронні гроші; 

- НФУ отримають платіжні рахунки; 

- офіційно оголошено та затверджено систему створення та розвитку 

відкритого банкінгу в Україні; 

- введення нового порядку ліцензування діяльності суб’єктів надання 

платіжних послуг в Україні; 

- нові правила захисту користувачів платіжних послуг. 

Прийняття нового закону сприятиме формуванню інноваційної та 

перспективної платіжної інфраструктури в Україні, яка включатиме наступні 

компоненти: 

- Національний банк України – регулятор платіжного ринку; 

- банки та їх агенти – відкривають банківські рахунки та надають всі 

види платіжних послуг на підставі банківської ліцензії (не потребують інших 

ліцензій, наприклад з приводу емісії електронних грошей); 

- платіжні установи (небанківські фінансової установи) – діють на 

підставі ліцензії НБУ та мають право надавати всі види платіжних послуг та 

відкривати платіжні рахунки. Малі платіжні установи мають обмеження 

щодо окремих послуг; 

- установи електронних грошей (НФУ) – діють на підставі ліцензії 

НБУ. Здійснюють випуск електронних грошей та платіжні операції з ними. 

Мають право надавати всі види платіжних послуг та відкривати платіжні 

рахунки (нова компонента); 

- інші фінансові установи – мають право надавати окремі види 

платіжних послуг на підставі профільного закону, відповідно до ліцензії на 

здійснення фінансової діяльності (нова компонента); 

- філії іноземних платіжних установ – діють на підставі акредитації 

НБУ. Мають право надавати всі види платіжних послуг та відкривати 

платіжні рахунки; 



158 
 

- постачальники нефінансових платіжних послуг – діють на підставі 

реєстрації НБУ. Надають тільки нефінансові платіжні послуги. Не 

потребують отримання статусу фінансової установи (нова компонента); 

- поштові оператори як постачальники платіжних послуг – діють на 

підставі ліцензії НБУ. Мають право надавати фінансові платіжні послуги та 

відкривати платіжні рахунки без набуття статусу фінансової установи. 

Мають право випуску електронних грошей (нова компонента в розрізі 

отримання нових повноважень); 

- органи державної влади як постачальники платіжних послуг – можуть 

надавати окремі види платіжних послуг без ліцензії, в межах своєї 

компетенції, визначеної профільним законодавством (нова компонента в 

розрізі отримання нових повноважень). 

Згідно чинного законодавства, в Україні перекази коштів здійснюють 

лише банки та їх агенти, а також небанківські фінансової установи за умови 

обов’язкової участі у платіжній системі. Випуск електронних грошей в 

Україні здійснюється наразі лише банками. Національний банк України веде 

одразу 2 реєстри: Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників 

цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури та Реєстр 

комерційних агентів банків. 

Натомість, згідно із нововведеннями проєкту закону «Про платіжні 

послуги» та відповідному розширенню платіжної інфраструктури, вводяться 

нові постачальники платіжних послуг: 

- платіжні установи TPP (Third Party Provider); 

- платіжні установи-емітенти електронних грошей ТРР; 

- поштові оператори. 

Крім того, згідно з нововведеннями, започатковується Єдиний Реєстр 

платіжної інфраструктури, веденням якого вповноважений Національний 

банк України. 

Важливим в контексті створення сучасної платіжної системи, що 

відповідає міжнародним вимогам, є визначення терміну «платіжна операція», 
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запропоноване в проєкті закону, яке замінює чинну дефініцію «переказ 

коштів» – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок 

отримувача або видачі йому у готівковій формі. При цьому ініціатор та 

отримувач можуть бути однією і тією ж особою.  

Нова ж дефініція визначає «платіжну операцію» як дію, ініційовану 

платником або від імені платника, або отримувачем, яка полягає у 

зарахуванні, знятті або переказуванні коштів незалежно від базових 

зобов’язань між платником та отримувачем. Тобто, по-перше, дефініцією 

вводиться нейтральне визначення трьох можливих окремих дій при 

виконанні платіжної операції; по-друге, наявна відсутність чіткої прив'язки 

окремої дії до її виконавця (передбачає наявність надавачів посередників), 

що не передбачено чинною правовою дефініцією; по-третє, застосовується 

широке визначення коштів, що є предметом платіжної операції; по-четверте, 

увагу сфокусовано на платнику та отримувачі як ключових суб’єктах 

платіжної операції. 

Проєкт закону встановлює важливі засади правовідносин, що виникають 

між суб’єктами платіжного ринку внаслідок надання платіжних послуг: 

1. Правовідносини між користувачем та постачальником платіжних 

послуг – засновані на поняттях платіжної інструкції (форми якої також 

передбачені проєктом: електронна, паперова чи інша (голос, відео) та 

визначаються сторонами у договорі, при цьому НБУ визначає обов’язкові 

реквізити платіжної інструкції) та платіжного інструменту, призначеного для 

ініціювання платіжної інструкції (наприклад, платіжні застосунки – платіжні 

інструменти у вигляді програмного забезпечення, установленого в 

технічному/мобільному пристрої, який дає змогу користувачу ініціювати 

платіжну операцію з рахунку платника). 

2. Правовідносини між платником та постачальником платіжних 

послуг, що виникають у зв’язку зі згодою на виконання платіжної операції, 

яка надається платником до виконання платіжної операції. Без отримання 

згоди, операція є неавторизованою, що тягне відповідальність для 
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постачальника платіжних послуг. При цьому, проєктом передбачена 

процедура примусового списання, яке не потребує згоди платника.  

Крім того, проєктом врегульовані правовідносини щодо акцепту 

платіжної інструкції, у зв’язку із чим, постачальник платіжних послуг має 

акцептувати або відмовити користувачу у прийнятті кожної платіжної 

інструкції. З моменту акцепту платіжної інструкції для постачальника 

платіжних послуг настає відповідальність за її виконання. 

3. Правовідносини між постачальниками платіжних послуг 

(учасниками платіжної системи), які виникають як наслідок виконання 

платіжної операції – кредитового переказу, дебетового переказу або 

договірного списання; переказу без відкриття рахунків, переказу електронних 

платіжних засобів, примусового списання. 

Важливим нововведенням законопроєкту є право надання 

постачальником платіжних послуг без створення платіжної системи, завдяки 

чому передбачений трансформаційний процес від «учасників платіжних 

систем», до яких сьогодні належать банки, небанківські фінансові установи 

та оператори поштового зв’язку до «постачальників платіжних послуг»: 

банків, поштових операторів, інших фінансових установ, установ 

електронних грошей, платіжних установ та малих платіжних установ.  

Крім того, завдяки важливій нормативній новації, з’являються 

абсолютно нові постачальники нефінансових інформаційних платіжних 

послуг – постачальники послуг з ініціювання платежу та постачальники 

послуг з надання консолідованої інформації за платіжним рахунком. 

При цьому, авторизація постачальників платіжних послуг 

відбуватиметься за п’ятьма напрямами:  

- отримання банківської ліцензії (для банків); 

- отримання ліцензії НБУ на надання платіжних послуг (для платіжних 

установ, установ електронних грошей та операторів поштового зв'язку); 
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- внесення відомостей до Єдиного Реєстру платіжної інфраструктури 

(для малих платіжних установ та органів державної влади та місцевого 

самоврядування); 

- отримання ліцензії на здійснення фінансової діяльності (для інших 

фінансових установ); 

- акредитація в НБУ (для філій іноземних платіжних установ). 

Проєктом закону передбачений мінімальний розмір статутного капіталу 

юридичних осіб-постачальників платіжних послуг, який варіюється від 500 

тис. грн. до 9 млн. грн., в залежності від виду платіжних послуг, що 

надаються. Так, мінімальний розмір статутного капіталу у 500 тис. грн. 

передбачений для юридичних осіб-постачальників платіжних послуг, якщо 

вони надають лише послуги переказу готівкових коштів без відкриття 

рахунку з метою їх видачі отримувачу. Мінімальний розмір статутного 

капіталу в 1 млн. грн. передбачений для постачальників платіжних послуг з 

надання нефінансових платіжних послуг з ініціювання платіжних операцій. 

Мінімальний розмір статутного капіталу в 3 млн. грн. встановлений для 

юридичних осіб, які прагнуть надавати хоча б одну з інших фінансових 

платіжних послуг, окрім послуги з випуску та виконання платіжних операцій 

з електронними грошима. Відповідно, найвищий розмір статутного капіталу 

у 9 млн. грн. передбачений для провайдерів послуг з випуску та виконання 

платіжних операцій з електронними грошима. 

Важливою характерною ознакою законопроєкту є передбачена 

можливість виходу на платіжний ринок перспективних стартапів та ФінТех-

проєктів за рахунок спрощеного порядку для малих платіжних установ. 

Положення проєкту передбачають спрощений порядок авторизації для 

зазначених юридичних осіб – лише внесення до Єдиного Реєстру платіжної 

інфраструктури без ліцензування, спрощені вимоги до компаній за рахунок 

відсутності вимог до мінімального розміру статутного капіталу.  

З іншого боку, для малих платіжних установ передбачені обмеження 

щодо видів надання платіжних послуг – вони не можуть здійснювати емісію 
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платіжних інструментів, випуск та виконання операцій з електронними 

грошима. Крім того, для них передбачені обмеження щодо граничних обсягів 

операцій. 

Таким чином, законопроєкт знаменує значну лібералізацію процедури 

ліцензування діяльності з платіжних послуг. Згідно з положеннями проєкту, 

статус фінансової установи надаватиметься автоматично із видачею ліцензії, 

що скасовує існуючу двоступеневу процедуру ліцензування. Ліцензія на 

надання платіжних послуг видаватиметься в електронній формі, що є значно 

зручнішим та скасовує паперові бланки. Незалежно від кількості платіжних 

послуг, видається одна ліцензія, в якій перераховується перелік платіжних 

послуг. Заохочується електронний обмін документами з учасниками ринку 

через введення електронної форми звітності та взаємодії. 

З метою розбудови інноваційного фінансового ринку з масштабною 

фінансовою інклюзією (громадян і бізнесу) та зручними й безпечними в 

користуванні сервісами й продуктами, доступними за ціною та каналами 

поширення, Національним банком України, Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (діяла до 30 червня 2020 

року), Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб у 2020 році було підписано Стратегію розвитку ФінТеху в 

Україні до 2025 року.  

Даний документ є продовженням попередньої Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору до 2020 року, яка визначила напрями та 

започаткувала процес реформування фінансового сектору в Україні та 

відіграє визначальну роль з точки зору забезпечення реформування та 

розвитку фінансового сектору України, згідно із курсом наближення 

національного законодавства до законодавства ЄС, що передбачено Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС, а також впровадженню провідних 

міжнародних практик та імплементації заходів, згідно з міжнародними 

зобов’язаннями України.  
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Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма 

основними напрямами: 

- зміцнення фінансової стабільності; 

- сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; 

- розвиток фінансових ринків; 

- розширення фінансової інклюзії; 

- впровадження інновацій у фінансовому секторі [144; 199]. 

Реалізація положень Стратегії матиме позитивні соціально-економічні 

наслідки, значення яких складно переоцінити для розвитку національної 

економіки.  

Так, в процесі стимулювання розвитку інновацій та створення сталої 

екосистеми ФінТеху на фінансовому ринку з’являтимуться якісні та доступні 

фінансові послуги, що, у свою чергу, сприятиме розвитку фінансової 

грамотності населення; отримає новий імпульс процес підтримки та 

реалізації стартапів; зміцниться тенденція ефективного розвитку кешлес-

економіки (економіка безготівкових форм розрахунку); сформується 

добросовісна конкуренція на ринку надання фінансових послуг. 

Таким чином, в країні буде створена цілісна, конкурентоспроможна 

ФінТех-екосистема, яка відзначатиметься інвестиційною привабливістю та 

прибутковістю та буде інтегрована у глобальну фінансову екосистему. 

Особливо це актуалізується в умовах широкого поширення концепції 

інклюзивного сталого зростання [200, c. 113].  

Вкрай важливим є те, щоб така екосистема була технологічно та 

юридично захищена, для чого необхідне створення відповідної якісної 

нормативно-правової системи з виваженого регулювання та розвитку галузі 

ФінТеху. 

З цією метою необхідно реалізувати наступні головні напрямки:  

- гнучке та цілісне правове та економічне регулювання; 

- розвинута інноваційна кешлес-економіка; 

- фасилітація технологій та інновацій; 
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- 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; 

- стабільна та ефективна екосистема ФінТеху. 

В цілому, необхідно зазначити, що національне регулювання галузі 

ФінТеху в Україні вимагає більш ліберального та спритного підходу. 

Відповідно, важливими процесами в цьому напрямку є заохочення 

саморегулювання суб’єктів платіжного ринку та впровадження нових 

інноваційних концепцій нормативно-правового регулювання, які 

відповідають вимогам сучасності та сприятимуть інтегруванню 

національної галузі ФінТеху до глобальної фінансової екосистеми. При 

цьому, необхідно звернути увагу на існуючі ризики фінансової стабільності 

та розробити гнучку систему регуляторного реагування на виклики 

зовнішнього середовища, що швидко змінюється. 

 

 

3.2 «Базова модель» нормативно-правового регулювання 

ФінТеху в Україні та її реалізація 

 

 

Питання нормативно-правового регулювання ФінТеху як наслідку 

трансформацій глобальної фінансової екосистеми останнього десятиріччя – 

особливо в країнах, де фінансові технології знаходяться на ранніх стадіях 

розвитку (зокрема, й в Україні) – є предметом активної законотворчої 

діяльності та академічної дискусії. 

Модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, що пропонується 

в дисертаційному дослідженні, охоплює основні принципи, якими керуються 

регулятори (з урахуванням досвіду зарубіжних країн), та має на меті 
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зосередити увагу законодавців на кількох основних регуляторних елементах, 

зважаючи на специфічний різноманітний ландшафт самого феномену 

ФінТеху з його різноманітними напрямами, а саме: 

- інформаційна симетрія; 

- фінансова стабільність; 

- цілісність ринку [201]. 

Перший ключовий регуляторний елемент пропонованої моделі 

нормативно-правового регулювання ФінТеху – інформаційна симетрія між 

провайдерами та споживачами фінансових послуг, збільшення якої 

сприятиме підвищенню фінансової та цифрової грамотності споживачів 

фінансових послуг (у першу чергу – фізичних осіб – громадян), забезпечить 

надійний захист їхніх інтересів та, як наслідок, підвищить довіру населення 

до фінансових технологій, не досягнення якої (як свідчить досвід зарубіжних 

країн, зокрема – ЄС в процесі впровадження директиви PSD2), може стати 

серйозною перепоною для формування системи відкритого банкінгу та 

створення дієвої національної ФінТех-екосистеми. 

Збільшення інформаційної симетрії дозволить з одного боку – 

збільшити попит на фінансові послуги, адже більша кількість населення (в 

тому числі у віддалених регіонах) матиме можливість та бажання 

скористатися ними онлайн та через мобільні пристрої, з іншого боку – 

фінансові установи зможуть поширити свої пропозиції за рахунок кращої 

обізнаності завдяки впровадженню ефективної системи збору та обробки 

даних та адаптації переліку пропонованих фінансових послуг до потреб 

споживачів [202]. 

Іншим позитивним наслідком підвищення інформаційної симетрії в 

галузі ФінТеху стануть нові можливості фінансової інклюзії, що сприятиме 

подальшому формуванню та реалізації державної політики у сфері 

цифровізації та створить можливості для розвитку процесів 

інтероперабельності мережевих систем бази уніфікованих інтерфейсів. 



166 
 

В цілому, підвищення інформаційної симетрії, матиме значний 

позитивний політичний та економіко-соціальний ефект, адже потенційно 

сприятиме зменшенню розбіжностей між економічними та соціальними 

показниками розвитку окремих регіонів країни. 

При урахуванні цього ключового елементу моделі нормативно-

правового регулювання ФінТеху, законодавцям необхідно зауважити певні 

фактори, що можуть перешкодити процесу підвищення інформаційної 

симетрії, а саме: обмежений доступ до освіти та недостатній її рівень, 

недостатній рівень соціального захисту та відсутність інфраструктури 

розвитку фінансових технологій.  

Наступним регуляторним елементом, який необхідно врахувати при 

створенні ефективної нормативно-правової системи регулювання ФінТеху є 

фінансова стабільність. 

Фінансові технології та їх реалізація є вкрай залежними від 

інвестування, адже зазвичай вони походять від перспективних проєктів та 

стартапів, реалізація яких ускладнюється пошуками інвестицій та шляхів 

доступу до капіталу. Навіть за умови успішного залучення капіталу до 

реалізації ФінТех-проєкту, на наступних стадіях життєвого циклу – у першу 

чергу, на стадії комерціалізації інноваційного продукту – можуть виникати 

відповідні складнощі забезпечення платоспроможності та ліквідності 

потенційних споживачів.  

Окремою важливою компонентою елементу фінансової стабільності 

галузі ФінТеху є забезпечення кібербезпеки [203, с. 12-14; 204]. Адже, як 

свідчить досвід зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ 

(доповіді Комітету з глобальної фінансової системи та Ради фінансової 

стабільності у 2017 році [205]), кібербезпека сьогодні є одним з головних 

викликів для регуляторів фінансової системи та пов’язана як із фінансовою 

стабільністю, так і з цілісністю ринку.  

За даними зазначених організацій, оцінити загальний вплив кібер-

ризиків не уявляється можливим через відсутність загальних стандартів їх 
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вимірювання та невеликий стимул фірм звітувати з цього приводу, адже це 

пов’язано у першу чергу із їхньою бізнес-репутацією. Ранні, широко цитовані 

оцінки – це щорічні глобальні збитки в розмірі майже 600 мільярдів доларів 

[206], причому кіберзлочинність є другим за показниками економічним 

злочином, в якому постраждали 32% організацій по всьому світу [207]. 

За даними галузевих звітів, фінансовий сектор є пріоритеттною ціллю 

кіберзлочинності. Кіберзлочини бувають різного формату, включаючи 

крадіжку даних та крадіжки активів. Напади не обмежуються банками і все 

частіше включають також торговців цінними паперами, особливо в контексті 

ФінТеху. Кібератаки на ФінТех-фірми (в основному інтернет-біржі, що 

дозволяють торгувати криптовалютами та надавати послуги гаманця) 

призвели до втрати щонайменше 1,45 мільярда доларів з 2013 року [208]. 

Таким чином, в процесі формування системи нормативно-правового 

регулювання ФінТеху, необхідно прагнути досягнення балансу між 

створенням фінансової стабільності галузі ФінТеху, формуванням 

середовища справедливої конкуренції для учасників фінансового ринку та 

забезпечення захисту даних. 

Третім ключовим елементом моделі нормативно-правового 

регулювання ФінТеху повинна стати цілісність ринку, її забезпечення та 

підтримка.  

Нові технології мають потенціал для стимулювання фінансових 

інновацій, ефективності та інклюзії і, в той же час, створюють нові ризики 

для цілісності ринку.  

Серед головних ризиків для цілісності ринку з боку ФінТеху необхідно 

виділити відмивання грошей. Рекомендації незалежної міжурядової 

організації – Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (FATF) – визнані світовим стандартом протидії відмиванню грошей 

та фінансуванню тероризму.  

У 2014 році FATF видала рекомендації стосовно регулювання 

криптовалюти. Зі збільшенням криптовалют та появою інших віртуальних 
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екосистем активів, включаючи ICO, підхід розширився з 2015 року. Зокрема, 

у жовтні 2018 року та червні 2019 року FATF внесла зміни до Рекомендації 

2014 року щодо нових технологій, щоб уточнити визначення та конкретно 

описати, яким чином країни та суб'єкти господарювання повинні запобігати 

зловживанню віртуальними активами для відмивання грошей та 

фінансування тероризму [209].  

Інший міжнародний орган, вповноважений приймати рішення щодо 

правил регулювання фінансових технологій – Рада з фінансової стабільності 

– вивчає можливі наслідки децентралізованих фінансових технологій та 

шляхи залучення зацікавлених сторін регуляторами. 

В дослідженнях існуючих практик нормативно-правового регулювання 

ФінТеху дещо звужено розглядається тенденція впровадження підходу 

«регулювання на основі принципів» (Principle-Based Regulation), 

відокремлюючи його від підходу «регулювання на основі правил» (Rule-

Based Regulation) [209; 15]. При цьому, дослідники акцентують на широких 

можливостях з регулювання сфери ФінТеху саме першого з наведених 

підходів завдяки його орієнтації на результат, а не на детальні приписи на 

основі правил.  

Модель, що пропонується в дисертаційному дослідженні, також 

побудована згідно з цією актуальною тенденцією, адже підхід, що 

ґрунтується на принципах, дійсно набуває все більшого значення у світлі 

розвитку технологій. Однією з причин може бути те, що його легше 

застосувати до нових бізнес-моделей, які швидко еволюціонують та 

розвиваються, завдяки меншій необхідності частоти перегляду та обсягу 

адаптацій законодавства. 

Зрозуміло, що принципи, шляхи їх реалізації та їхня ієрархія різняться. 

Тим не менш, декілька з них сьогодні набули широкого застосування 

регуляторами в різних юрисдикціях:  
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- правова визначеність, згідно з яким, всі учасники ринку 

знаходяться в однакових законних умовах та діють згідно чинного 

законодавства; 

- нейтральність технологій (або технологічна нейтральність) – 

принцип, що сьогодні широко застосовується в законотворчій практиці, 

визначає можливість взаємодії технологій і відповідає за подальший 

розвиток інформаційних відносин та інформаційного суспільства; 

- пропорційність, в основі якого лежить баланс між ризиком та 

нормативними вимогами.  

Зазначені принципи спрямовані на досягнення рівних умов для 

учасників ринку. Сьогодні вони зберігають або навіть посилюють свою 

актуальність у контексті розвитку цифрових фінансів та ФінТеху загалом. 

Правова визначеність. Основним принципом будь-якого регулювання є 

забезпечення правової визначеності. Це включає чітке визначення 

регуляторних периметрів, а також прозоре застосування закону. 

Незрозуміла термінологія та класифікація заохочують регуляторний 

арбітраж і, зрештою, перешкоджають надійній правовій базі та фінансовим 

інноваціям. Тому не дивно, що багато проєктів ФінТеху прагнуть 

регулювання, наслідком чого стає юридична визначеність, необхідна для 

залучення інвесторів.  

Один з можливих варіантів досягнення правової визначеності галузі 

ФінТеху – створення регуляторної пісочниці, що сьогодні активно 

обговорюється в Україні за участі Національного банку.  

Хоча формат пісочниць значно відрізняється в різних юрисдикціях, 

вони зазвичай дозволяють протестувати нові бізнес-моделі без негайної 

необхідності створення відповідного повноцінного законодавства.  

Дотримання принципу технологічної нейтральності при створенні 

системи нормативно-правового регулювання ФінТеху є необхідним з огляду 

на його визначальну роль в процесі побудови сучасного інформаційного 

суспільства. 
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Принцип технологічної нейтральності передбачає, що прийняті 

законодавцем норми і приписи є нейтральними щодо використовуваних 

технологій [210, с. 26]. Відповідно, технологічну нейтральність можна 

охарактеризувати як комплекс законодавчих та організаційних заходів зі 

сприяння розвитку відкритого цифрового ринку.  

В українському законодавстві принцип технологічної нейтральності 

закріплений, зокрема в законі «Про електронні довірчі послуги» 2017 р., 

згідно з яким, під технологічною нейтральністю національних технічних 

рішень необхідно розуміти невтручання органів, що здійснюють державне 

регулювання у сфері електронних довірчих послуг, у процес розроблення 

програмно-технічних комплексів, засобів електронного підпису чи печатки та 

засобів криптографічного захисту інформації, який не перешкоджатиме 

досягненню інтероперабельності між ними [132].  

Актуальності законодавчого врегулювання принципу технологічної 

нейтральності в Україні набуло з 2014 року в контексті впровадження в 

Україні зв’язку третього та четвертого покоління. 

В законодавстві ЄС принцип технологічної нейтральності також 

регламентований: згідно зі ст.8 Директиви 2002/21/EC Європейського 

парламенту і Ради від 7 березня 2002 року Про загальну нормативну базу для 

мереж і послуг електронних комунікацій, держави-члени повинні 

забезпечити, щоб при виконанні нормативних завдань, визначених у цій 

Директиві і конкретних директивах, зокрема ті, які призначені для 

забезпечення ефективної конкуренції, національні регулюючі органи 

максимально визнають бажаність прийняття правил технологічної 

нейтральності. 

Пропорційність. Концепція пропорційності має на меті обмежити 

державне втручання у вигляді регуляторних мит, зокрема, уникнути 

надмірних витрат на дотримання законодавства або регуляторних тягарів для 

менших суб’єктів надання фінансових послуг, які на практиці часто діють у 
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формі нових бізнес-моделей та займаються лише одним конкретним аспектом 

банківської діяльності.  

Необхідно зазначити, що останні законотворчі ініціативи 

Національного банку України відповідають принципу пропорційності, адже 

характерною ознакою законопроєкту «Про платіжні послуги», ініційованим 

НБУ, є лібералізація порядку авторизації для малих платіжних установ (без 

ліцензування) та спрощені вимоги до компаній за рахунок відсутності вимог 

до мінімального розміру статутного капіталу.  

Крім того, при створенні системи нормативно-правового регулювання 

ФінТеху, законодавцям необхідно враховувати, що регуляторні механізми 

галузі ФінТеху, що існують вже сьогодні, сильно різняться між видами та 

напрямами ФінТеху.  

Відповідно, до кожного окремого напряму доцільно впроваджувати 

один з наступних варіантів підходів законодавчого врегулювання: 

вичікувальний підхід; системний підхід; ліберальний підхід та їх 

різноманітні модифікації – що було детально досліджено у підрозділі 1.2 

дисертаційного дослідження.  

Тим не менш, існують і загальні правові норми, застосовувані до 

фінансової сфери, що вже стали традиційними для різних юрисдикцій, 

наприклад, щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 

Модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, пропонована в 

дисертаційному дослідженні, відображена на рисунку 3.1: 
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Рис. 3.1 Модель нормативно-правового регулювання ФінТеху 
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Необхідно зазначити, що перелік пропонованих моделлю нормативно-

правових актів не є вичерпним, він може бути поширений за умов 

підвищення актуалізації окремих напрямків ФінТеху та потреби їх 

врегулювання. Модель пропонує лише найперспективніші нормативно-

правові акти, в яких вже сьогодні відчувається потреба та тенденція щодо 

прийняття яких вже існує в зарубіжних країнах.  

Деякі з пропонованих нормативно-правових актів вже розроблені, їх 

законопроєкти розглядаються вже сьогодні. Пропонований Закон України 

«Про платіжні послуги» набуває все більшої актуальності, враховуючи 

моральну застарілість чинного законодавства про платежі та переказ коштів в 

Україні.  

Важливим в плані регулювання обігу криптовалюти в Україні є Проєкт 

Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183 від 06.10.2017, метою 

якого є регулювання правовідносин щодо обігу, зберігання, володіння, 

використання та проведення операцій за допомогою криптовалюти в Україні 

[211]. Регулюванню правових відносин, які виникають при наданні хмарних 

послуг присвячений проєкт Закону України «Про хмарні послуги», який 

також визначає особливості використання хмарних послуг органами 

державної влади [212]. Актуальність законодавства з регулювання 

криптовалют не потребує доведення – вкрай необхідним сьогодні є створення 

в Україні ефективної системи контролю та легітимізації відповідних 

цифрових процесів, що динамічно розвиваються ще з 2013 року.  

Інші нормативно-правові акти з регулювання окремих специфічних 

напрямків ФінТеху в Україні, що пропонуються моделлю, також набувають 

все більшої актуалізації. Так, процеси розвитку робототехніки вимагають 

закріплення правових основ використання штучного інтелекту та 

впровадження відповідної системи реєстрації. Наприклад, законодавчо не 

врегульовані питання права власності на продукти творчої діяльності, 

створені «розумними» машинами – авторське право на такі твори в Україні 

не розповсюджується.  
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З огляду на великий потенціал використання великих даних для 

економічного розвитку України, стрімкий розвиток відповідних технологій 

також потребує нормативно-правового врегулювання, що підтверджується 

зацікавленістю цим об’єктом міжнародної юридичної спільноти. Ця галузь, 

можливо, є найбільш неврегульованою серед напрямків ФінТеху в 

законодавстві навіть найпрогресивніших країн світу. Так, незважаючи на 

наявність правових норм з регулювання великих даних в окремих законах 

США, а саме:  

- Закон про справедливу кредитну звітність; 

- Закон про конфіденційність електронних комунікацій; 

- Закон про комп'ютерні шахрайства та зловживання; 

- Закон про підзвітність медичного страхування; 

- Закон про модернізацію фінансових послуг; 

- навіть в країні зі статусом найбільш просунутої в плані цифрових 

технологій держав світу відсутній єдиний централізований підхід до 

врегулювання об’єкту за відсутня сама правова дефініція терміну «великі 

дані». 

В ЄС, незважаючи на існування Регламенту GDPR, великі дані також 

не віднесені до окремої правової категорії. 

Таким чином, питання створення нормативно-правової системи з 

регулювання технології великих даних сьогодні є актуальним не тільки для 

України, а й для зарубіжних країн. 

Відносини з краудфандингу та краудінвестингу в Україні також 

відзначаються бурхливим розвитком на протязі останнього десятиріччя – в 

країні створені та ефективно функціонують онлайн-платформи зі збору 

коштів на перспективні стартапи та проєкти, а також для надання 

гуманітарної допомоги (наприклад: «Спільнокошт» та «Na-Starte»). 

Правовідносини, що виникають між сторонами краудфандингу також 

потребують комплексного нормативно-правового регулювання. Сьогодні 

вони регулюються виключно засобами договірного права: укладання 
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договорів між краудплатформою з одного боку та авторами проєктів або 

користувачами – з іншого; а також договорів про здійснення приймання 

платежів. Саме тому доцільно рекомендувати розроблення та прийняття 

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

Закону України «Про краудфандинг та краудінвестинг». 

З метою забезпечення створення умов для ефективного розвитку та 

контролю за напрямами ФінТеху в Україні пропонується створення 

відповідних органів державної влади – комітетів з питань краудфандингу, 

регулювання криптовалют та штучного інтелекту. Доцільним вважається 

підпорядкувати їх Міністерству цифрової трансформації України, 

заснованому у 2019 році з метою формування та реалізації державної 

політики у сфері цифровізації, цифрової економіки, цифрових інновацій, 

електронного урядування та електронної демократії, розвитку 

інформаційного суспільства. 

 

 

3.3 Вектори новітнього правозастосування у галузі ФінТеху в 

Україні 

 

 

Обов’язковою передумовою розвитку ФінТеху та невід’ємною 

компонентою екосистеми галузі є сприятливе правове та регуляторне 

середовище. У зв’язку із поступовим впровадженням ФінТеху до 

економічних систем розвинутих країн світу та створення відповідної 

нормативно-правової бази, у категоріальному апараті ФінТеху з’явився 

термін «регуляторна пісочниця», який сьогодні має широке застосування як 

дефініція регуляторного тестового середовища та правового простору для 

стимулювання розвитку ФінТеху в окремій країні. Першими такого досвіду 

набули такі країни, як: Великобританія, Сінгапур та Гонконг. Сьогодні 

статусу «регуляторної пісочниці» набули країни з різних регіонів світу 
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Дослідження практики створення тестового середовища для розвитку 

ФінТеху у вказаних країнах дозволяє підкреслити обов’язкові вимоги для 

успішної реалізації програми розвитку інноваційної індустрії – відповідне 

правове поле, яке стимулює впровадження зрозумілих правил для ведення 

інноваційного бізнесу, сприятливі умови оподаткування, інвестування та 

ліцензування, забезпечення захисту прав суб’єктів правовідносин ФінТех-

галузі. 

Необхідно зазначити, що в Україні активно впроваджуються відповідні 

ініціативи зі створення інноваційних фасилітаторів з урахуванням тенденції 

впровадження цифровізації в усі сфери життя [213; 214; 215; 216; 217; 218], 

зокрема – й регуляторної пісочниці. Так, у липні 2020 року, Національним 

банком України презентовано Концепт платформи інноваційних фінансових 

рішень НБУ (Регуляторна «пісочниця») [219], в якому запропоновані 

інструменти та функціонал української регуляторної «пісочниці», її 

організаційна структура та робота в розрізі бізнес-процедур. 

Згідно зі Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 

року, розробленою НБУ [219], компонентами розвитку фінансового сектору 

України є: 

1. Фінансова стабільність, яка забезпечується за рахунок створення 

системи ефективного регулювання фінансового сектору та удосконалення 

наглядових підходів, прозорості та стійкості фінансового сектору, 

підвищення якості корпоративного управління та управління ризиками у 

фінансовому секторі. 

2. Макроекономічний розвиток, який передбачає забезпечення 

стійкості державних фінансів, сприяння кредитуванню економіки, посилення 

захисту прав кредиторів та інвесторів, створення умов для залучення 

довгострокових ресурсів. 

3. Фінансова інклюзія, яка підвищує доступність та рівень 

користування фінансовими послугами, посилюючи рівень захисту прав 
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споживачів фінансових послуг та підвищує рівень фінансової грамотності 

населення. 

4. Розвиток фінансових ринків, що передбачає сприяння розвитку 

ринку небанківських фінансових послуг, створення ефективної 

інфраструктури ринку капіталу, створення ліквідних ринків фінансових 

інструментів та механізмів зниження ризиків здійснення фінансових 

операцій, а також інтеграцію фінансового ринку України в світовий 

фінансовий простір.  

5. Інноваційний розвиток, який забезпечується шляхом створення та 

розвитку відкритої архітектури фінансового ринку, розвитком цифрової 

економіки, ринку ФінТеху та РегТеху, цифрових технологій та платформ 

регуляторів. 

Згідно зі Стратегією, в межах НБУ вже створено та діє пісочниця для 

стимулювання розвитку ФінТех-компаній, наслідком чого стало значне 

підвищення доступності фінансових послуг у форматі 24/7 із забезпеченням 

захисту прав споживачів та безпеки даних за рахунок впровадження 

різноманітних інструментів віддаленої ідентифікації, незалежно від 

місцезнаходження користувача фінансових послуг. 

Таким чином, забезпечення розвитку ринку ФінТеху в Україні є 

стратегічним напрямом розвитку фінансового сектору, затвердженим 

Національним банком України. З метою реалізації цього напрямку та 

стимулювання розвитку ФінТех-рішень в Україні, у 2019 році створено 

Експертну раду НБУ з питань комунікації з інноваційними компаніями та 

проєктами як платформу для спілкування НБУ з інноваційними компаніями. 

Цей пілотний проєкт НБУ діяв тимчасово – до 31.12.2019 року. В рамках дії 

Експертної ради, інноваційні ФінТех-компанії мали змогу подавати свої 

ФінТех-проєкти та стартапи на затвердження НБУ. За час існування 

Експертної ради НБУ з питань комунікації з інноваційними компаніями та 

проєктами, було розглянуто 9 заявок на реалізацію ФінТех-проєктів, 7 з яких 

стосувалися сфери платіжних рішень (Paytech) та 2 – сфери регтеху 
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(RegTech) [219]. З прийняттям Концепту регуляторної пісочниці НБУ, 

необхідність в Експертній раді як органу з підтримки та розвитку ФінТех-

проєктів втратила актуальність. 

Аналізованими документами НБУ визначені необхідно характерні риси 

та вимоги до ФінТех-продуктів та послуг [219]: 

- представлений на фінансовому ринку ФінТех-продукт або 

послуга повинні відрізнятися унікальністю або забезпечувати істотне 

поліпшення характеристик послуг або продуктів, вже наявних на ринку; 

- ФінТех-продукт або послуга повинні відповідати вимогам 

національного законодавства, зокрема – нормам законодавства про захист 

економічної конкуренції та стосовно впровадження інноваційного продукту; 

- ФінТех-продукт або послуга повинні забезпечувати покращені 

умови якісного обслуговування користувачів, спрощення надання послуг та 

сприяння розвитку фінансового ринку України в цілому; 

- якість та безпечність представлених ФінТех-продуктів або послуг 

повинна бути підтверджена необхідними документами, що підтверджують 

відсутність ризиків або визначають систему управління ризиками. 

Актуальність створення в Україні експериментального регулювання 

правовідносин ФінТеху у вигляді регуляторної пісочниці не викликає 

сумнівів. Доцільність створення регуляторної пісочниці може бути доведена 

самою суттю цього явища, яка характеризується можливістю застосування 

різноманітних підходів та інструментів регулювання з метою визначення 

найкращих варіантів розвитку об’єкту регулювання. При цьому такий вид 

експериментального нормативно-правового регулювання забезпечуватиме 

можливість апробації ефективності, корисності та безпечності технологічних 

рішень та ФінТех-продуктів, що пропонуються. 

Особливість експериментального регулювання у вигляді регуляторної 

пісочниці, що пропонується в дисертаційному дослідженні, полягає у 

забезпеченні системи активного моніторингу та оцінки соціального та 

економічного ефекту, що виробляються внаслідок впровадження ФінТех-
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продукту або послуги, з метою створення емпіричної бази для подальшого 

винесення підсумкового рішення щодо доцільності розповсюдження 

регулювання на національну юрисдикцію в повному обсязі. При цьому, для 

реалізації повноцінного та якісного моніторингу та оцінки необхідно 

забезпечити участь в цьому процесі максимально широкого кола експертів та 

спільноти. 

Доцільним вважається запропонувати механізм дії експериментального 

регулювання – регуляторної пісочниці – галузі ФінТеху в Україні, який має 

включати чотири етапи: 

1. Впровадження ФінТех-продукції. На цьому етапі здійснюється 

подача заявки перспективним суб’єктом тестування, заявка розглядається 

компетентним органом (Національним банком України або спеціальним 

органом з відповідною компетенцією на подобі пілотного проєкту НБУ (який 

діяв до кінця 2019 року) – Експертної ради НБУ з питань комунікації з 

інноваційними компаніями та проєктами. З цього приводу необхідно 

зауважити корисність з практичної точки зору розробленої НБУ форми 

заявки на пілотування інноваційних платіжних інструментів, фінансових 

послуг, бізнес-моделей та каналів продажу на платформі інноваційних 

фінансових рішень на базі Національного банку України. Форма (бланк 

заявки) представлена в Концепті платформи інноваційних фінансових рішень 

НБУ та містить вимоги до представлення даних ФінТех-компаніями – 

претендентами на впровадження фінансового продукту або послуги. 

Відповідно, ФінТех-компанії повинні надати наступну інформацію [219]: 

- загальна інформація про суб’єкта тестування (адреса, країна 

реєстрації, контакти, КВЕД тощо); 

- інформація про інноваційні платіжні інструменти, фінансові 

послуги, бізнес-моделі та канали продажу (опис ФінТех-продукції та послуг, 

їхні характеристики, сфера застосування, ключові відмінності від наявних 

аналогів, представлених на фінансовому ринку, потенційні вигоди для 

учасників фінансового ринку, вплив та ефект на стабільність фінансового 
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ринку, потенційні ризики та загрози, а також заходи щодо їх запобігання або 

мінімізації); 

- план та сценарій пілотування та етапи впровадження ФінТех-

продукції та послуг; 

- вимоги чинних законодавчих та нормативно-правових актів, яким 

не відповідають (можуть не відповідати) розроблені інноваційні платіжні 

інструменти, фінансові послуги, бізнес-моделі та канали продажу (назва та 

норма відповідних законодавчих або нормативно-правових актів); 

- орієнтовний перелік заходів щодо захисту прав споживачів 

(уключаючи процедуру розгляду скарг споживачів, механізм компенсації 

витрат тощо). 

Перший етап механізму дії регуляторної пісочниці, пропонованого в 

дисертаційному дослідженні, має завершуватися прийняттям або – 

відповідно – неприйняттям рішення про участь в програмі 

експериментального регулювання представленого ФінТех-проєкту 

компетентним органом.  

2. Другий етап механізму дії експериментального регулювання – 

регуляторної пісочниці, пропонованого в дослідженні – підготовчий. Після 

прийняття рішення про участь представленого ФінТех-продукту або послуги, 

компетентним органом мають бути визначені параметри для тестування. За 

необхідності, компетентним органом мають бути впроваджені обмеження, 

відповідно до плану тестування, з метою забезпечення відповідності нормам 

національного законодавства. До обов’язків ФінТех-компанії на цьому етапі 

повинне бути включене проходження ліцензування (виключно за 

необхідності та у разі здійснення відповідного роду діяльності, що вимагає 

ліцензування) за умови, що необхідна процедура ліцензування не була 

пройдена раніше. 

3. Третій етап механізму – безпосередньо тестування. ФінТех-

компанія (що вже пройшла – за необхідності – процедуру ліцензування на 

попередньому етапі), знаходиться в режимі експериментального тестування 
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та використовує всі надані програмою можливості для апробації своїх 

технологічних рішень (ФінТех-продукції). Компетентний орган здійснює 

контроль за процедурою тестування. 

4. Четвертий заключний етап – результати та оцінка тестування. 

Контролюючий орган розглядає та проводить оцінку результатів тестування 

ФінТех-продукту або послуги. Після чого, приймається рішення про 

оптимальний сценарій виходу ФінТех-продукту або послуги з регуляторного 

середовища – пісочниці.  

В рамках створення регуляторної «пісочниці» може бути впроваджена 

низка різноманітних послаблень для учасників, що пропонують інноваційні 

ФінТех-продукти або послуги. До таких послаблень доцільно віднести: 

відсутність необхідності отримування ліцензування на окремі види 

діяльності, надання учасникам «пісочниці» податкових пільг, надання 

юридичного, бухгалтерського консультування тощо. 

Характерною рисою експериментального регулювання є його часова 

обмеженість. Режим регуляторної «пісочниці» для кожного окремого 

ФінТех-продукту повинен бути чітко обмежений у часі та мати затверджений 

строк свого завершення, обумовлений етапами життєвого циклу 

інноваційного продукту. Такий режим, як свідчить позитивна практика 

впровадження регуляторних пісочниць в зарубіжних країнах становить від 

кількох місяців до кількох років. За цей час експериментального 

регулювання необхідно створити сприятливі правові умови для 

впровадження ФінТех-інновацій (ФінТех-продуктів та послуг) на фінансовий 

ринок до того періоду, поки вони не втратили свою актуальність та 

комерційну привабливість. 

Ключовою характеристикою регуляторної пісочниці як 

експериментального регулювання цифрових та фінансових інновацій є 

необхідність виконання всіх вищезазначених вимог в умовах жорстких 

часових обмежень та за відсутності абсолютної впевненості в ефективності 

інновацій, що пропонуються ФінТех-компаніями, що є специфічною 
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особливістю галузі цифрових технологій, адже сьогодні попит на хмарні 

технології в Україні виходить зі стадії латентності та накопичує початковий 

досвід [220, c. 290]. Саме тому, для забезпечення найбільш ефективного 

сценарію реалізації ФінТех-рішень в рамках тестового середовища, доцільно 

запропонувати основоположні принципи регуляторної пісочниці для галузі 

ФінТеху, до яких необхідно віднести:  

- прозорість та цілісність (тобто, проведення експерименту 

виключно в просторових та часових рамках, визначених експериментальним 

середовищем) процедур в рамках «пісочниці»; 

- якісний, об’єктивний та неупереджений моніторинг та контроль з 

боку вповноважених органів; 

- гарантії захисту прав користувачів тестового ФінТех-продукту 

або послуги. 

У висновку, необхідно зауважити визначальну роль впровадження 

механізму регуляторної пісочниці як експериментального правового 

регулювання для розвитку галузі ФінТеху в Україні. Адже, створюючи 

спеціальний правовий режим, регулятор частково знижує вимоги до 

перспективних учасників фінансового ринку – ФінТех-компаній – які 

пропонують нові інноваційні технологічні рішення. Режим тестового 

середовища дозволяє ФінТех-компаніям випробовувати інноваційні 

технології, підвищувати якість послуг, що надаються та знижувати їхню 

вартість, тимчасово звільняючись від регуляторного навантаження. Таким 

чином, режим регуляторної пісочниці сприятиме зниженню бар’єрів для 

виходу технологічних ФінТех-стартапів на фінансових ринок з одного боку, 

та – забезпечуватиме розробку технології захисту прав споживачів ФінТех-

продукції за підсумками періоду експериментального регулювання – з 

іншого. 

Напрямками подальшого дослідження розвитку системи нормативно-

правового регулювання ФінТеху є: подальше удосконалення запропонованих 

в дисертаційному дослідженні пропозицій та рекомендацій щодо розвитку 
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галузі ФінТеху та системи її нормативно-правового регулювання, створення 

сприятливих умов для активізації діяльності перспективних ФінТех-компаній 

в Україні, лібералізація національного фінансового ринку та приведення у 

відповідність чинного національного та майбутнього законодавства до 

законодавства ЄС, згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

У розділі 3 дисертаційного дослідження запропоновані шляхи 

удосконалення нормативно-правового регулювання ФінТеху, проаналізовано 

систему нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в Україні та 

відповідні чинні нормативно-правові акти, а також проєкти законів з 

регулювання аналізованої галузі, які є предметом активної дискусії у 

наукових та політичних колах. Визначені необхідні шляхи в контексті 

наближення нормативно-правової системи з рулювання галузі ФінТеху в 

Україні до законодавства ЄС, проаналізовано діяльність та повноваження 

органів-регуляторів галузі ФінТеху України. В результаті проведеного 

дослідження можна виділити наступні висновки: 

1. Галузь ФінТеху динамічно розвивається в Україні, але – 

незважаючи на цей факт – комплексної системи нормативно-правового 

регулювання ФінТеху досі не створено. Це може бути пояснено економічною 

та інформаційною специфікою як самої галузі так і її розгалужених 

напрямків та відсутності правового визначення самого терміну ФінТеху, що, 

у свою чергу, позбавляє вітчизняних дослідників та правознавців самого 

предмету дослідження, правового визначення та тлумачення. 

2. В Україні відчутна тенденція до наближення національного 

законодавства з регулювання галузі ФінТеху до законодавства зарубіжних 

країн (у першу чергу – до законодавства ЄС).  
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3. Імплементація законодавства ЄС є дієвим та ефективним 

підходом до створення якісної системи нормативно-правового регулювання 

галузі ФінТеху. При цьому, регулятори повинні врахувати особливості 

існуючої правової системи в Україні при визначенні та реалізації 

специфічних напрямів гармонізації законодавства України до правових актів 

ЄС. 

4. В контексті наближення нормативно-правової системи з 

рулювання галузі ФінТеху в Україні до законодавства ЄС, необхідно 

зазначити важливість прийняття Закону про платіжні послуги. Прийняття 

цього закону фактично імплементує директиву PSD 2 в національне 

законодавство України. Прийняття нового закону сприятиме формуванню 

інноваційної та перспективної платіжної інфраструктури в Україні, а 

національний ринок платіжних послуг набуде більшої лібералізації. 

5. Визначальну роль для розвитку галузі ФінТеху та її нормативно-

правового регулювання в Україні має Стратегія розвитку ФінТеху в Україні 

до 2025 року, підписана у 2020 році Національним банком України, 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (діяла до 30 червня 2020 року), Міністерством фінансів України та 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з метою розбудови 

інноваційного фінансового ринку з масштабною фінансовою інклюзією 

(громадян і бізнесу) та зручними й безпечними в користуванні сервісами й 

продуктами, доступними за ціною та каналами поширення, згідно із курсом 

наближення національного законодавства до законодавства ЄС та 

впровадження провідних міжнародних практик та імплементації 

заходів,відповідно до міжнародних зобов’язань України.  

6. Реалізація положень Стратегії матиме позитивні соціально-

економічні наслідки, значення яких складно переоцінити для розвитку 

національної економіки. В процесі стимулювання розвитку інновацій та 

створення сталої екосистеми ФінТеху на фінансовому ринку з’являтимуться 
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якісні та доступні фінансові послуги, що, у свою чергу, сприятиме розвитку 

фінансової грамотності населення; отримає новий імпульс процес підтримки 

та реалізації стартапів; зміцниться тенденція ефективного розвитку кешлес-

економіки (економіка безготівкових форм розрахунку); сформується 

добросовісна конкуренція на ринку надання фінансових послуг. 

7. Реалізація положень Стратегії сприятиме створенню в країні 

цілісної, конкурентоспроможної ФінТех-екосистеми, яка відзначатиметься 

інвестиційною привабливістю та прибутковістю та буде інтегрована у 

глобальну фінансову екосистему. Вкрай важливим є те, щоб така екосистема 

була технологічно та юридично захищена, для чого необхідне створення 

відповідної якісної нормативно-правової системи з виваженого регулювання 

та розвитку галузі ФінТеху. 

8. З метою створення технологічно та юридично захищеної 

екосистеми ФінТеху в Україні, необхідно реалізувати наступні головні 

напрямки:  

- 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. 

9. Українське регулювання галузі ФінТеху вимагає більш 

ліберального та спритного підходу. Відповідно, важливими процесами в 

цьому напрямку є заохочення саморегулювання суб’єктів платіжного ринку 

та впровадження нових інноваційних концепцій нормативно-правового 

регулювання, які відповідають вимогам сучасності та сприятимуть 

інтегруванню національної галузі ФінТеху до глобальної фінансової 
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екосистеми. При цьому, необхідно звернути увагу на існуючі ризики 

фінансової стабільності та розробити гнучку систему регуляторного 

реагування на виклики зовнішнього середовища, що швидко змінюється. 

10. Модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, що 

пропонується в дисертаційному дослідженні, охоплює основні принципи, 

якими керуються регулятори (з урахуванням досвіду зарубіжних країн), та 

має на меті зосередити увагу законодавців на кількох основних регуляторних 

елементах, зважаючи на специфічний різноманітний ландшафт самого 

феномену ФінТеху з його різноманітними напрямами, а саме: інформаційна 

симетрія; фінансова стабільність; цілісність ринку. 

11. Збільшення інформаційної симетрії матиме наступні позитивні 

наслідки: 

- збільшення попиту на фінансові послуги та впровадження 

ефективної системи збору та обробки даних, а також адаптації переліку 

пропонованих фінансових послуг до потреб споживачів; 

- створення нових можливостей фінансової інклюзії, що сприятиме 

подальшому формуванню та реалізації державної політики у сфері 

цифровізації та створить можливості для розвитку процесів 

інтероперабельності мережевих систем бази уніфікованих інтерфейсів; 

- вироблення значного політичного та економіко-соціального 

ефекту, адже збільшення інформаційної симетрії потенційно сприятиме 

зменшенню розбіжностей між економічними та соціальними показниками 

розвитку окремих регіонів країни. 

12. Нові технології мають потенціал для стимулювання фінансових 

інновацій, ефективності та інклюзії і, в той же час, створюють нові ризики 

для цілісності ринку. Серед головних ризиків для цілісності ринку з боку 

ФінТеху необхідно виділити відмивання грошей. При створенні системи 

нормативно-правового регулювання ФінТеху, законодавцям необхідно 

прагнути до досягнення балансу між створенням фінансової стабільності 
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галузі ФінТеху, формуванням середовища справедливої конкуренції для 

учасників фінансового ринку та забезпечення захисту даних. 

13. Модель нормативно-правового регулювання ФінТеху, що 

пропонується в дисертаційному дослідженні, побудована згідно з актуальною 

тенденцією впровадження підходу «регулювання на основі принципів» 

(Principle-Based Regulation), адже підхід, що ґрунтується на принципах, 

дійсно 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 

адаптацій законодавства. Принципи, які рекомендовано впровадити в 

дисертаційному дослідженні в пропонованій моделі – правова визначеність, 

нейтральність технологій та пропорційність. Зазначені принципи спрямовані 

на досягнення рівних умов для учасників ринку та зберігають або навіть 

посилюють свою актуальність у контексті розвитку цифрових фінансів та 

ФінТеху загалом. 

14. Перелік пропонованих моделлю нормативно-правових актів не є 

вичерпним, він може бути поширений за умов підвищення актуалізації 

окремих напрямків ФінТеху та потреби їх врегулювання. Модель пропонує 

лише найперспективніші нормативно-правові акти, в яких вже сьогодні 

відчувається потреба та тенденція щодо прийняття яких вже існує в 

зарубіжних країнах. 

15. З метою забезпечення створення умов для ефективного розвитку 

та контролю за напрямами ФінТеху в Україні пропонується створення 

відповідних органів державної влади – комітетів з питань краудфандингу, 

регулювання криптовалют та штучного інтелекту. Доцільним вважається 

підпорядкувати їх Міністерству цифрової трансформації України. 

16. Актуальність створення в Україні експериментального 

регулювання правовідносин ФінТеху у вигляді регуляторної пісочниці не 

викликає сумнівів. Особливість експериментального регулювання у вигляді 

регуляторної пісочниці, що пропонується в дисертаційному дослідженні, 
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полягає у забезпеченні системи активного моніторингу та оцінки соціального 

та економічного ефекту, що виробляються внаслідок впровадження ФінТех-

продукту або послуги, з метою створення емпіричної бази для подальшого 

винесення підсумкового рішення щодо доцільності розповсюдження 

регулювання на національну юрисдикцію в повному обсязі. При цьому, для 

реалізації повноцінного та якісного моніторингу та оцінки необхідно 

забезпечити участь в цьому процесі максимально широкого кола експертів та 

спільноти. 
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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 

ролі 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 удосконалення 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 із 

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 складові 

екосистеми ФінТеху, як функціональної сукупності складових ФінТех-галузі, 

а також мікро- та мікроелементів середовища, що її оточують та впливають 

на її існування та 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 
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надання методичних рекомендацій в процесі ефективної національної 

нормотворчості. 

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 існуючи 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: політична воля конкретної 

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

розвитку ФінТеху; створення взаємопов’язаної та взаємозалежної системи 

розвитку фінансових технологій із 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 
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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 впровадження 

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 із інноваційними фірмами надає 

взаємовигідні значні переваги – доступ до даних клієнтів банків для 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 фоні жорсткого регулювання фінансових продуктів 

та послуг, що надаються споживачам, що зосереджено, у першу чергу, 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 
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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, що сьогодні відбувається, 

обумовлена зокрема й положеннями Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, згідно з якою відбуваються процеси лібералізації фінансових ринків та 

поступове приведення у відповідність національних чинних законів (в тому 

числі – у сфері платіжних послуг) та майбутнього законодавства до acquis 

ЄС. Рекомендовано при застосуванні досвіду іноземних країн в процесі 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху підтримання розумного 

балансу 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 із урахуванням особливості існуючої 

правової системи в Україні, пріоритетів розвитку правової і зокрема 

фінансової правової науки. Шляхом проведення аналізу концепцій 

нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в Україні, ЄС та США, 

визначено, що для України є близькою модель ЄС, за якою сьогодні й 
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розвивається національна правова система, зокрема у напрямку регулювання 

фінансових технологій. Україна слідує загальноєвропейській тенденції 

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 підходом до 

створення якісної системи нормативно-правового регулювання галузі 

ФінТеху. При цьому, регулятори повинні врахувати особливості існуючої 

правової системи в Україні при визначенні та реалізації специфічних 

напрямів гармонізації законодавства України до правових актів 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 наступних основних 

регуляторних елементів: 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 

адаптацій законодавства. Принципами, які рекомендовано впровадити, є: 

правова визначеність, нейтральність технологій та пропорційність. Зазначені 

принципи спрямовані на досягнення рівних умов для учасників ринку та 
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посилюють свою актуальність 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, прийняття якого фактично 

імплементує директиву PSD 2 в національне законодавство України, 

сприятиме формуванню інноваційної та перспективної платіжної 

інфраструктури в Україні та надасть можливості 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. 

Обґрунтувано актуальність створення в Україні експериментального 

тестового середовища з регулювання правовідносин ФінТеху та 

запропоновано практичні засоби його реалізації із характерними 

особливостями, які полягають у необхідності забезпечення системи 

активного моніторингу та оцінки (з залученням експертів та представників 

громадськості) соціального та економічного ефекту, що виробляються 

внаслідок впровадження ФінТех-продукту або послуги, з метою створення 

емпіричної бази для подальшого винесення підсумкового рішення щодо 

доцільності розповсюдження регулювання на національну юрисдикцію в 

повному обсязі.  
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Додаток Б  

Стартапи, що отримали фінансування від Українського фонду стратапів 

Назва 

Напрям стартап-

проєкту та сфера 

застосування 

Опис 
Розмір 

гранту 

Дата 

отримання 

гранту 

Стадія 

стартапу 

Веб-портал 

стартапу 

CHOIZY 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Освітні 

технології 

Профорієнтаційна онлайн-платформа, що 

допомагає підліткам обрати професію, а 

фахівцям поділитись досвідом із молоддю. 

50 000$ 28/04/2020 Seed choizy.ukr 

Legal Nodes 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Освітні 

технології 

Юридичний маркетплейс, який допомагає 

технологічному бізнесу вирішувати 

юридичні питання в різних країнах світу. 

50 000$ 28/04/2020 Seed LegalNodes 

ТОВ СМАРТ-

МАК 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big 

Data, Енергетика 

та екологія 

Розробка, виробництво та реалізація 

продуктів та сервісів для моніторингу 

споживання будь яких ресурсів. Пристрої 

для моніторингу. Хмарний сервіс для 

візуалізації та аналізу даних. 

50 000$ 7/04/2020 Seed 
www.smart-

mac.com 

FlashBeats 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Спосіб 

життя 

Мобільний додаток для створення 

світлових шоу на домашніх вечірках, 

музичних та спортивних подій за 

допомогою синхронізації спалахів 

смартфонів учасників. 

50 000$ 7/04/2020 Seed flashbeatsapp/ 

Nc Norm 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Енергетика та 

екологія, 

Промисловість, 

Штучний інтелект 

Підйомний стіл із акрилового каменю з 

вбудованим живленням та технологією 

машинного навчання для більш 

ефективної і здорової роботи. 

50 000$ 7/04/2020 Seed norm.store 
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Продовження Додатку Б 

FINMAP 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

FINTECH / 

LEGALTECH, 

Освітні 

технології, 

Роздрібна 

торгівля 

Онлайн-сервіс для фінансового обліку в 

малому та мікро-бізнесі. 
50 000$ 7/04/2020 Seed FINMAP 

SPYBUILD 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), , 

Промисловість 

3D принтери, полімери та програмне 

забезпечення для промислових 

споживачів, що у комплексі дозволяють 

дешево та швидко виготовляти серійні 

вироби. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed www.sprybuild.com 

Skyworker 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big Data 

Продукт який пришвидшує найм ІТ 

спеціалістів в 10 разів з допомогою 

побудови власного технологічного 

ком’юніті компаній онлайн. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed skyworker.io 

DOOOZEN.IO 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Медіа та 

реклама 

Онлайн-сервіс, покликаний звільнити від 

рутинної роботи та підвищити 

продуктивність усіх, хто активно працює з 

мережею LinkedIn. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed dooozen.io 

CITTART 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big 

Data, Блокчейн, 

Роздрібна 

торгівля 

Інноваційний маркетплейс, розроблений 

як мобільний додаток. У Cittart будь-який 

художник або митець зможе легко 

розмістити свій арт-об’єкт для продажу, а 

покупець зможе просто оформити 

замовлення. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed cittart.app 
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Продовження Додатку Б 

IOON 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Охорона 

здоров'я 

Перший портативний пристрій, що 

перетворює звичайну воду на ефективний 

проти 99.9% мікробів санітайзер. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed ioon.tech 

CARETECH 

HUMAN 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Охорона 

здоров'я, Штучний 

інтелект 

Інноваційне IoT рішення для безперервного 

автоматичного моніторингу здоров’я та 

виявлення хвороб на самих ранніх стадіях в 

домашніх умоваx. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed caretechhuman.com 

NUWORK 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big Data, 

Штучний інтелект 

CRM-система управління наймом на 

початкові позиції та при масс підборі. 
50 000$ 25/02/2020 Seed nuwork.me 

AGRIFINANCE 

ONLINE 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 
FINTECH / 

LEGALTECH, 

Агротехнології 

Agrifinance Online допомагає об’єднати 

учасників сільськогосподарського ринку 

України (фермерів, інвесторів, трейдерів, 

дистриб’юторів та страховиків) на одній 

платформі. 

50 000$ 25/02/2020 Seed agrifinance.io 

HarvesTrack 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Агротехнології 

Hardware та Software (ІоТ) рішення для 

контролю процесу збору врожаю та 

попередженню крадіжки зерна під час жнив. 

50 000$ 25/02/2020 Seed harvestrack.com.ua 

ALLZAP 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Медіа та 

реклама, Роздрібна 

торгівля 

Офіційний розробник платформи для 

створення інтернет-магазинів з продажу 

автозапчастин та маркет-плейса та 

мобільного додатку для IOS (автоматичний 

підбір запчастин по VIN-коду та 

держномеру). 

50 000$ 25/02/2020 Seed allzap.ua 
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Продовження Додатку Б 

AERODRONE 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Агротехнології 

Впроваджує комплексні рішення на базі 

безпілотних літаків, які є лідером з корисного 

навантаження та тривалості польоту, що 
забезпечує ефективне виконання різних 

галузевих завдань. 

50 000$ 24/03/2020 Seed aerodrone.biz 

GEODESIGN 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big 

Data, Роздрібна 

торгівля 

Аналітичний онлайн-сервіс що надає 

інформацію про переваги та ризики 

відкриття магазину/кафе/перукарні або 

інших закладів в залежності від локації. 

50 000$ 24/03/2020 Seed geodesign.info 

BIOC 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Промисловість 

Технологія нанополімеризації, що 

дозволяє на молекулярному рівні зв’язати 

крохмаль та отримати біокомпаунд (або 

біопластик) з високими фізікомеханічними 

властивостями, на сьогоднішній день 

найкращий. 

50 000$ 24/03/2020 Seed - 

FIELDBI 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Агротехнології 

Комплексна аналітично-експертна 

система, що буде допомагати покращувати 

результативність рішень для всіх 

стейкхолдерів ринку. 

50 000$ 24/03/2020 Seed https://fieldbi.io/ 

ПРАВОМЕН 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

FINTECH / 

LEGALTECH 

Повністю автоматизований помічник з 

побутових юридичних питань, 

направлений на надання юридичних 

консультацій, формування документів, а 

також роз’яснення для населення 

можливостей та ефективності е-сервісів, 

створених державою. 

50 000$ 24/03/2020 Seed pravoman.com 
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Продовження Додатку Б 

FRAMIORE 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Енергетика та 

екологія, 

Промисловість, 

Роздрібна 

торгівля 

Український сталий бренд жіночого одягу 

з власним швейним виробництвом та R&D 

центром по дослідженню, розробці та 

інноваціям текстильних виробів та 

технологій. 

50 000$ 24/03/2020 Seed https://framiore.com/ 

PYTAG 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), Big Data 

Торгово-аналітична платформа для 

торгівлі зерном, яка використовує 

унікальні алгоритми для збору та обробки 

всіх доступних цифрових даних про ринок 

торгівлі зерном, щоб знайти об’єктивно 

найкращі торгові пропозиції для продавців 

та покупців, а також включає необхідні 

супутні сервіси. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed https://pytag.com/ 

BIOBIN 

Доповнена 

реальність 

(AR/VR), 

Енергетика та 

екологія 

Мобільний додаток для зменшення впливу 

на навколишнє середовище за рахунок 

кращого управління споживанням та 

відходами. 

25 000$ 31/03/2020 Pre-seed 

https://www.biobin.n

et/ 

 

 

Джерело: складено автором із використанням даних Українського фонду стартапів [146]. 

 

 


