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СЕКЦІЯ 1
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Олександр Басюк, аспірант,
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
м. Харків
Науковий керівник: Дунаєв І. В., д-р держ. упр., професор
КЛЮЧОВІ ПЕРЕДУМОВИ
МАЙБУТНЬОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Метою цієї доповіді є подання авторської думки та рефлексія щодо досі
неоднозначного наукового питання систематизації й інтерпретації основних
передумов, що можуть стати основою для ймовірного майбутнього
перетворення національних і світової фінансових систем.
Фінансова система як категорія є предметом численних наукових
досліджень. Водночас інтерпретація цього поняття в науковій літературі багато
в чому залежить від наукової школи, до якої належить той чи інший дослідник.
Із урахуванням різноманіття підходів виокремлюють 4 основні підходи:
інституційний, вузькоспрямований, функціональний і системний [1, с. 5–12].
Детальне дослідження та компаративний аналіз цих підходів лежать поза
предметом цієї статті, проте вважаю за потрібне визначити ключові моменти,
що характеризують поняття «фінансова система». Так, проаналізувавши
вищенаведені підходи, можна дійти висновку, що за своєю суттю фінансова
система є сукупністю суб'єктів фінансових відносин і форм взаємодії між ними.
За останні десятиліття світ пережив багато потрясінь, що призводили до
криз у фінансовій системі як глобального, так і локального масштабів. За
кожним із них завжди з'являлася величезна кількість як глибоких експертних,
так і популістських псевдоекспертних думок і пояснень причин виникнення
таких подій. Кожна така криза та вжиті заходи задля усунення її наслідків
повинні були б призводити до підвищення стійкості фінансової системи до
нових потрясінь, але на справі, на мою особисту думку, це не призводило до
системних і структурних трансформацій, а всього лише відкладало неминуче,
«роздуваючи» водночас світовий борг, який у 2020 році може зрости на $ 20
трлн і вперше в історії перевищити $ 275 трлн [2]. Сучасна фінансова система з
кожним роком стає все менш стійкою до викликів сучасності, що говорить про
необхідність її реальної трансформації в найближчому майбутньому [3].
На мою думку, однією з ключових проблем, що призводять до
дестабілізації процесів у фінансовій системі, є явно виражений людський
фактор, а також централізація самої фінансової системи на державному та
наддержавному рівнях. Прийняття рішення є досить складним процесом, що
залежить від багатьох факторів, ключовими з яких, на мою думку, хоч як це не
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парадоксально, є моральний і емоційний аспекти. На людське рішення завжди
впливає емоційна складова, і часто рішення приймаються не за принципом «як
раціонально і правильно», а за принципом «так хочеться». Як наслідок —
безліч рішень спираються на особистісні та матеріальні інтереси, що
призводить до розвитку корупційної складової і зміщує цілі системи у приватну
площину. Така система звичайно не може бути ефективною!
У світлі цього важливо буде сказати, що рівень розвитку та доступний
спектр сучасних цифрових технологій дозволяє говорити про можливість і
необхідність їх використання у фінансовій системі з метою її якісного
перетворення. Основною ідеєю такого перетворення є те, що правило (напр.,
правова норма, пункт регламенту тощо) є не просто «записом на папері», та
його виконання впирається у питання моральності, законослухняності й
дисциплінованості суб’єкта, а таке правило буде частиною протоколу цифрової
децентралізованої системи, на базі якої і будуть вибудовуватися відносини між
суб'єктами фінансової системи. Фактично мова йде про «програмовані гроші»,
«автономні правочини» тощо. Ключовою технологією, що, на мій погляд, може
стати основою для такої трансформації, є технологія розподіленого реєстру
(блокчейн).
Перше публічне застосування цієї технології стало для багатьох
історичною подією — запуск 3 січня 2009 року мережі блокчейн Біткоїн. За
своєю значущістю для світу та зокрема для фінансової системи технологія
блокчейн може бути порівнянна з технологією Інтернет. За останні 11 років
застосування цієї технології набуло глобального масштабу. Важливо зазначити,
що банки та інші суб’єкти фінансової системи також активно вивчають і
розробляють продукти на основі технології розподіленого реєстру. Навіть
центральні банки, що часто мають консервативну позицію в питаннях
інтеграції нових технологій, ведуть активну діяльність зі впровадження цієї
технології та створення так званих CBDC (Central bank digital currency —
цифрові валюти центральних банків), а по суті — цифрових національних
валют на блокчейні [4]. Осторонь не стоїть і законотворчі органи різних країн.
У багатьох державах світу мають місце нормотворчі ініціативи та прийняті
підзаконні акти, що присвячені інструментам технології блокчейн і їх
регулюванню. Визначення правового режиму інструментів технології
блокчейн, а також закріплення відповідного термінологічного апарату має бути
каталізатором упровадження технології та подальшої трансформації суспільних
взаємовідносин, зокрема і у фінансовій сфері.
Вважаю важливим акцентувати увагу на новаторський підхід, що був
запропонований групою українських учених у відповідному законопроекті. Так,
5 листопада 2020 року за № 4328 у Верховній Раді України був зареєстрований
проект Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви» [5]. Саме зазначений
науковий підхід до регулювання відносин із використанням технології
розподіленого реєстру надав можливість запропонувати чи не першу у світі
системну класифікацію інструментів технології розподіленого реєстру —
віртуальних активів розподіленого реєстру, що повністю врахувала
рекомендації міжнародних установ та організацій і вимоги державних органів
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влади (НБУ, НКЦПФРУ, ДФСУ та ін.) до функціювання сучасного ринку
віртуальних активів розподіленого реєстру. Норми законопроекту не
суперечать чинним нормам цивільного права, і це дозволяє застосовувати
віртуальні активи розподіленого реєстру у цивільному обороті. Покладене в
законопроект № 4328 положення про те, що використання віртуальних активів
розподіленого реєстру забезпечить вдосконалення вже наявних способів
здійснення
загальноприйнятих
правовідношень,
дозволить
розкрити
величезний економічний потенціал будь-якої країни та сприятиме
трансформації наявної системи.
Отже, вважаю, що чинна модель фінансової системи на базі виключно
позикового відсотка рухається до свого занепаду, про що свідчать уже
розглянуті нами передумови і не тільки вони. А на зміну їй повинна прийти
кардинально нова модель, ефективність якої буде забезпечуватися
застосуванням сучасних цифрових технологій, але наразі її контури лише
формуються.
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