


ФінТеху з урахуванням особливостей існуючої правової системи в Україні є 
слушними.  

Парадокс системи нормативно-правового регулювання ФінТеху 
відображається в тому, що на фоні відсутності комплексного системного 
підходу до його регулювання, фінансова індустрія залишається однією з 
найбільш зарегульованих в нормативному плані, адже часто ініціативи в 
області фінансових технологій стикаються з необхідністю отримання ліцензій і 
спеціальних дозволів, нерідко інноваційні підходи є неприйнятними через 
наявність профільних інструкцій з тих чи інших транзакцій, адже порушують 
принципи верифікації та аутентифікації. Відповідно, фінансова сфера 
залишається досить консервативною в першу чергу через високу ризикованість 
операцій, що проводяться всередині неї. 

Вкрай важливо для нормативно-правового регулювання фінансової 

діяльності передбачати й оцінювати тенденції в розвитку технологій, реагуючи 

на їх виникнення адекватною зміною відповідного законодавства. Прогрес не 

вимагає стимулювання від держави, він задовольняється і тим, що йому може 

дати ринок. Технологічні досягнення в галузі фінансових технологій очевидні. І 

завдання регулювання сьогодні полягає в коректуванні індустрії, мінімізації 

ексцесів, модернізації її правових основ і створення єдиних зрозумілих правил 

гри. Цьому, очевидно, сприятимуть зокрема й наукові дослідження розвитку та 

нормативно-правового регулювання динамічного фінансово-технологічного 

сектору. 

Зазначене зумовлює доцільність проведення комплексного наукового 

дослідження з метою ефективної реалізації завдань фінансового права з 

регулювання та контролю розвитку галузі фінансових технологій як 

кроссдисциплінарної проблеми. У цьому контексті робота Г.О. Бухаріна 

відрізняється науковою новизною, теоретичним та практичним значенням.  

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 20.05.1999 р., «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні» від 5.04.2001 р., «Про фінансові послуги 
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та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р., «Про 

електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р., «Про 

електронні довірчі послуги» від 5.10.2017 р., «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 

14.10.2014 р., «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р., «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із 

державного регулювання ринків фінансових послуг» (Закон України про 

«спліт») від 12.09.2019 р. 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.  

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.  

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). 
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Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендації. Дисертація має внутрішню логіку, що дозволяє досліджувати 

заявлену тему виходячи з теоретичних передумов, сформульованих автором в 

мету і завдання дослідження. Дослідником вивчені, оцінені та використані в 

обґрунтуванні своїх висновків наукові погляди широкого кола науковців, що 

спеціалізуються в області адміністративного, фінансового та інформаційного 

права, а також наукові праці представників інших галузей науки. 

Методологія побудови дослідження зумовила зусилля автора по 

вивченню і уточненню понятійного апарату фінансових технологій, 

результатом яких є пропозиція про введення в науковий обіг поняття ФінТеху 

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. 

Дисертаційна робота ґрунтується на комплексному підході, 

характеризується достатнім рівнем наукових узагальнень, що певною мірою 

обумовлено й характером самої дослідницької бази.  

Слід окремо відзначити високий науковий рівень виконаної автором 

роботи, в якій творчо врахована практично вся наукова література, яка має 

відношення до теми дисертації та здійснений якісний ґрунтовний аналіз 

нормативно-правової бази з регулювання галузі ФінТеху у національному 

законодавстві та законодавстві зарубіжних країн. 

Висновки, зроблені і переконливо аргументовані автором, безсумнівно, 

будуть затребувані в правотворчій діяльності та у правозастосовній практиці, а 

також при викладанні у закладах вищої освіти. 

Робота, запропонована Г.О. Бухаріним, характеризується системним 

підходом до вивчення предмету дослідження, що дозволило автору здійснити 

ґрунтовний аналіз питань теорії та практики нормативно-правового 

регулювання галузі ФінТеху та окремих її напрямків.  

Структура дисертаційного дослідження відповідає вимогам, що 

пред'являються до дисертаційних робіт, змістовна частина роботи представлена 

трьома розділами, що складаються з дев'яти підрозділів. Дисертант приділяє 
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значну увагу дослідженню еволюційного розвитку категоріального апарату, 

використовуваного при характеристиці теоретичної концепції фінансових 

технологій в правовій науці, проблемам нормативно-правового регулювання 

даних категорій, розгляду конструкції галузі ФінТеху в сучасному 

адміністративному та фінансовому праві. 

Безумовно, новаторськими представляються пропозиції автора щодо 

впровадження базової моделі нормативно-правового регулювання фінансових 

технологій, заснованої на таких регуляторних елементах як: інформаційна 

симетрія, фінансова стабільність та цілісність ринку. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота Г.О. Бухарніна є однією з 

перших у вітчизняній правовій науці спроб системно та комплексно дослідити 

явище ФінТеху як інституту фінансового права та особливостей його 

нормативно-правового регулювання із використанням досвіду зарубіжних 

країн, а також сучасних методів наукового пізнання, урахуванням новітніх 

досягнень вітчизняної науки адміністративного та фінансового права. 

Відповідно, це надало змогу обґрунтувати й сформулювати цілісну авторську 

концепцію щодо об’єкту дослідження, запропонувати низку нових теоретичних 

положень та висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з питання 

розвитку екосистеми ФінТеху та його подальшого нормативно-правового 

регулювання.  

Слід підтримати автора у його прагненні до створення понятійно-

категоріального апарату сфери ФінТеху та надання авторських дефініцій його 

компонентам – екосистемі ФінТеху, стартапу та, безпосередньо – ФінТеху 

(с. 48, 77-78, 82), зважаючи на відсутність комплексного підходу до 

регулювання галузі фінансових технологічних інновацій та епізодичність норм, 

наявних в різних нормативно-правових актах.  

Цілком виправданими є позиції автора щодо інновацій законодавчого 

характеру, необхідних для розвитку галузі ФінТеху в Україні, а саме: 

актуальність прийняття проєктів Законів України «Про платіжні послуги» та 

«Про хмарні послуги», нормативного врегулювання обігу криптовалюти та 
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правовідносин з краудфандингу та краудінвестингу із запозиченням 

позитивного досвіду зарубіжних країн, що відповідає міжнародно-правовим 

обов’язкам України з лібералізації послуг страхування, банківської справи та 

інших фінансових послуг, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС (с.136, 154-162, 172-173). Це свідчить про ступінь дослідження дисертантом 

відповідної проблематики та узгодженість авторських пропозицій із новітніми 

викликами сучасної адміністративно-правової науки.  

Слушним є висновок автора про сучасний стан вітчизняного 

регулювання галузі ФінТеху, який 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 наданням можливостей перспективного розвитку завдяки 

державному дерегулюванню галузі ФінТеху. 

Вдалими виглядають положення дисертації щодо створення базової 

моделі нормативно-правового регулювання ФінТеху, який, безперечно, є 

новітнім інститутом фінансового права, а також запропоновані автором шляхи 

до її впровадження та реалізації (с.164-175). Слід зазначити, що у вітчизняній 

правовій науці подібні наукові напрацювання практично відсутні, що істотно 

підвищує цінність запропонованої роботи. Цілком вдалим є підхід автора до 

виокремлення та характеристики факторів, які впливають на розвиток та 

ефективність функціонування ФінТеху в різних країнах, а також аргументація 

практичного змісту щодо їхнього забезпечення (с. 48-52).  

Науковий та практичний інтерес становлять пропозиції щодо створення 

регуляторного тестового середовища галузі ФінТеху в Україні та авторські 

пропозиції щодо його реалізації (с. 177-183). 

Запропоновані автором нормопроеєктні пропозиції ґрунтуються на 

складному та багатоступеневому аналізі результатів вітчизняної 

законопроєктної діяльності та свідчать про звернення автора до моніторингу 
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правових, політичних, економічних, соціальних та інших явищ, оцінці їхньої 

доцільності та прийнятності, визначенні можливості їх поєднання із чинними 

нормами адміністративного, фінансового та інформаційного права.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що представлені в роботі матеріали та заявлені автором рекомендації 

нададуть можливість підвищити якість та сприятимуть створенню цілісної 

системи нормативно-правового регулювання галузі ФінТеху в Україні. Згідно з 

наданими актами впровадження, результати дослідження вже 

використовуються у правозастосовній діяльності, науково-дослідній сфері та 

навчальному процесі.  

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. Основні положення й результати дисертації 

викладено в 10 наукових працях, у тому числі 5 наукових статей, з яких 4 

опубліковані у фахових виданнях України з юридичних наук категорії «Б», 

1 статті – у зарубіжному науковому виданні, 3 публікаціях у спеціалізованих 

юридичних виданнях України практичного спрямування: Pravo.ua 

(видавництво: «Юридична практика»), «ЮРИСТ&ЗАКОН», «Lexology» та у 2 

тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає основні 

положення та результати дослідження. Автореферат, дисертація та монографія. 

Дотримання академічної доброчесності. Аналіз дисертації та 

наукових публікацій здобувача, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, свідчить про дотримання вимог академічної доброчесності. 

Використання фрагментів ідей, розробок та тверджень оформлене належним 

чином із вказівками оригінальних джерел інформації в бібліографічному списку 

до дисертації та наукових праць.  

Зауваження та дискусійні положення. В цілому позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження, слід зазначити, що в роботі містяться окремі 

дискусійні положення, які потребують уточнення позиції здобувача. 

1. Розглядаючи практику зарубіжних країн щодо підходів до 

нормативно-правового регулювання ФінТеху, автор зазначає, що в країнах ЄС 
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застосовується саме вичікувальний підхід, не надаючи достатньої аргументації 

свого ствердження. Доречним було б надати більш детальне обґрунтування 

висновку автора з огляду на ґрунтовний аналіз цього питання, представлений в 

дисертаційному дослідженні. 

2. В дисертації проаналізовані фактори, які впливають на нормативно-

правове регулювання та контролю галузі ФінТеху. Так, на с. 68 дисертації 

зазначається, що проведене дослідження засвідчило наявність певних факторів, 

які найбільшою мірою впливають на специфіку процесу нормативно-правового 

регулювання ФінТеху та визначення того чи іншого підходу до нього. 

Було би цікаво почути думку дисертанта щодо змісту цих факторів, 

який необхідно конкретизувати. 

3. У дисертаційному дослідженні неодноразово акцентується важлива 

роль ФінТеху для національної економіки як інноваційної передової технології 

й доцільності його впровадження в усі сфери життя. Проте нез’ясованою 

залишилася позиція автора щодо представлення ФінТеху як руйнівної 

технології, що містить численні ризики та виклики фінансової стабільності, 

через що розробникам політики регулювання галузі ФінТеху та контролюючим 

органам слід розглянути адекватне регуляторне реагування.  

4. На с. 178 дисертаційного дослідження автор зазначає важливість 

залучення громадського контролю до процесу створення комплексної системи 

нормативно-правового регулювання ФінТеху, зважаючи на інноваційність та 

нагальну актуальність впровадження подібного механізму у національній 

правовій системі. У цьому зв’язку автору варто було б більш детально 

зупинитися на характерних особливостях пропонованих рекомендацій. 

5. В контексті характеристики загроз відсутності правового 

регулювання сфери ФінТеху, яка представлена в дисертації, доцільно було б 

конкретизувати природу ризиків, які можуть спричинити порушення 

соціальних та економічних прав людини внаслідок впровадження його 

інструментарію. 

Разом з тим зазначені недоліки мають дискусійний характер і в цілому 

не впливають на позитивну оцінку представленої до захисту роботи. 
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