
164

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2021
www.business-inform.net

УДК 336.025:336.15 
JEL: F02; G21; G28; R13; R58

ВИКЛИКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ:  
НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

2021 МУЛЬСКА О. П., ГУДЗОВАТА О. О. 

УДК 336.025:336.15
JEL: F02; G21; G28; R13; R58

Мульска О. П., Гудзовата О. О. Виклики фінансової глобалізації для розвитку територій України:  
напрями мінімізації та регулювання

Активний розвиток цифрових технологій, зокрема Інтернет-банкінг, алгоритмічна торгівля, Індустрія великих даних, кредитні електронні 
платформи, Blockchain та криптовалюта з поступовою відмовою від готівкових розрахунків, спричиняє радикальну трансформацію фінансової 
системи більшості країн і створює нові виклики в грошовому кредитуванні та посилюють фінансові дисбаланси в регіональному розвитку Украї-
ни. Метою статті є поглиблення теоретичних і прикладних основ дослідження взаємозв’язку викликів глобалізації та фінансових дисбалансів у 
регіональному розвитку, обґрунтування основних напрямків їх регулювання та мінімізація негативних наслідків фінансової глобалізації. У статті 
визначено необхідність радикальної трансформації регіональних фінансових систем України та розроблення нової політики протидії викликам 
глобалізації з метою подолання фінансових дисбалансів у регіонах країни, а саме: чітке розмежування повноваження суб’єктів регіонального 
регулювання ринку криптовалют; здійснення фінансового регіонального моніторингу та контролю за суб’єктами первинного фінансового моні-
торингу; розвиток цифрової інфраструктури, створення умов для впровадження технологій сегментації мережі; перепідготовка та соціальна 
адаптація фінансових працівників завдяки активному розвитку інформаційних технологій. Протидія фінансовим злочинам, відмиванню грошей, 
транскордонним і міжнародним злочинам є ключовим компонентом подолання фінансових дисбалансів у розвитку регіонів України. Доведено, 
що запровадження комплексної системи мінімізації проявів тінізації грошово-кредитної сфери матиме позитивні результати в контексті по-
силення фінансової безпеки. 
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Кінець другого десятиліття ХХІ ст. характери-
зується переходом до нового типу інформа-
ційного суспільства, який формується на базі 

масової роботизації, біокібернетичних систем, нано-
технологій, біотехнологій, штучного інтелекту та ви-
значається як Четверта промислова революція, або 
Industry 4.0, що набуває масштабів одного з передо-
вих трендів глобального розвитку. Рушійною силою 
таких нововведень є саме інформаційні технології та 
цифрові платформи, які дозволяють не лише скоро-
тити трансакційні витрати, а й здійснювати загаль-
ну операційну діяльність у глобальних масштабах. 
Водночас активний розвиток цифрових технологій, 
зокрема, Інтернет-банкінгу, алгоритмічної торгівлі, 
індустрії Big data, кредитних електронних платформ, 
блокчейну (Blockchain) і криптовалют, із поступо-
вою відмовою від готівкових розрахунків, обумов-
лює радикальну трансформацію фінансових систем 
більшості країн світу та формує нові виклики у гро-
шово-кредитній сфері країни, посилює дивергенцію 
розвитку територій України, серед яких: зникнення 
банківської системи у класичному вигляді; руйнуван-
ня депозитного ринку та системи накопичувального 
пенсійного забезпечення; радикальні зміни на регіо-
нальному ринку праці та соціальні зміни в результаті 
посилення фінансових дисбалансів. 

У фінансовому просторі України сформувалася 
розгалужена мережа інноваційних платіжних сис-
тем, основу якої складають системи SWIFT, Reuters, 
Western Union, СЕП. У 2017 р. регіонам України нада-
ли послуги 36 систем переказу коштів, з яких 29 сис-
тем, створені резидентами, та 7 систем, створені не-
резидентами. На регіональних ринках систем перека-
зу коштів, створених резидентами, лідером за сумою 
переказів є міжнародна платіжна система «TYME» 
(1,36 млрд дол. США), тоді як серед систем переказу 
коштів, створених нерезидентами, – «Western Union» 
(51,9% усіх транскордонних переказів в Україну та 
74,2% – з України) [1]. Отже, формування напрямів 
протидії викликам глобалізації з метою регулювання 
фінансових дисбалансів розвитку регіонів України є 
актуальною проблемою в Україні. 

В Україні проблема регіонального розвитку 
перебуває у фокусі уваги низки наукових та освіт-
ніх установ, дослідників та експертів [2–6]. Ґрунтов-
ний аналіз детермінант сучасної моделі ендогенного 
зростання регіонів, які узгоджуються з цілями кон-
цепції сталого розвитку, інклюзивного зростання та 
враховують сучасні закономірності регіонального 
розвитку, наведено в роботах науковців ДУ «Інсти-
тут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України» [7–10]. Науковці Львівської школи ре-
гіоналістики у своїх наукових розробках акцентува-
ли увагу на роль фінансово-економічного потенціалу 
регіону як основи реалізації економічних можливос-
тей територій, запропонували методичні підходи діа-
гностики фінансових дисбалансів розвитку терито-
рій і фінансових ризиків децентралізації [11–13]. 

Наукові дослідження глобалізації та особливості 
її впливу на ендогенний розвиток країни обґрунтовані 
у працях таких вітчизняних науковців, як: Кравчук Н. Я.  
[14], Пантєлєєва Н. І. [15], Васильців Т. Г. [16]. 

Напрям вітчизняних наукових досліджень го-
ловним чином зосереджений на аналізуванні впливу 
соціально-економічних факторів на ендогенно-орі-
єнтований розвиток регіонів України. Однак відсут-
ні ґрунтовні напрацювання щодо регулювання ре-
гіонального розвитку України в умовах поширення 
фінансових глобалізаційних викликів. Це приводить 
до необхідності пошуку нових теоретико-понятійних 
підходів до дослідження впливу фінансової глобалі-
зації на розвиток територій, розробки засобів проти-
дії глобалізації для забезпечення ефективного регу-
лювання розвитком територій.

Мета статті полягає в поглибленні теорети-
ко-прикладних засад дослідження взаємозв’язку ви-
кликів фінансової глобалізації та розвитку територій 
України, обґрунтуванні основних напрямів регулю-
вання та мінімізації негативних наслідків фінансової 
глобалізації. 

Функціонування сучасних платіжних систем 
генерує значні ризики та загрози національ-
ній фінансовій системі України та регіональ-

ному розвитку. Зокрема, в Україні, як у країні з недо-
статньо розвинутою банківською системою, де від-
буваються збройні конфлікти, регіональні оператори 
послуг грошових переказів стають основними джере-
лами переказу або отримання коштів. Так, у 2018 р.  
Національний банк України скасував реєстрацію між-
народної платіжної системи «TYME» через здійсню-
вання переказів коштів у співпраці із забороненою в 
Україні російською платіжною системою. Крім того, 
електронна платіжна система WebMoney також по-
трапила до списку санкцій, затверджених Радою наці-
ональної безпеки і оборони у травні 2018 р. [17]. Крім 
того, посилює загрози фінансової безпеки й вихід поза 
межі банківської системи сегмента фінансових по-
слуг, які надаються ІТ-компаніями, застосування яких 
останнім часом стрімко зростає. Електронні фінан-
сові розрахунки із застосуванням систем (Chip-knip, 
QIWI, WebMoney, VisaCash) відносяться в Україні до 
електронних грошей, які на території України визна-
ються нефіатними грошима, тобто такими, які функ-
ціонують у недержавних платіжних системах або обіг 
яких не врегульовано нормативно-правовими актами. 

Зауважимо, що останнім часом спостерігаються 
тенденції трансформації деяких функцій традиційних 
фінансово-кредитних інституцій, зокрема поступо-
во формується інноваційний підхід до економічної 
взаємодії – «рівний рівному» (peer-to-peer, або p2p), 
який використовується для опису процесу видачі та 
отримання позик фізичними особами з мінімальним 
використанням традиційних фінансових інституцій 
як посередників. Використання кредитних електро-
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нних платформ дозволяє скоординувати дрібних 
позичальників, а також сформувати кредитні відно-
сини за принципом «рівний рівному». За таких умов 
кредит виступає не як трансакція єдиного суб’єкта,  
а у вигляді акумульованого ряду розпорошених дріб-
них позик. При цьому активний розвиток платфор-
ми p2p-кредитування становить значну загрозу для 
банківських інституцій як суб’єктів кредитування, 
обмежуючи їм процентні доходи, які займають лево-
ву частку в загальній структурі доходів банківського 
сектора. Якщо ще кілька років тому застосування ін-
струментарію кредитних електронних платформ но-
сило радше експериментальний характер, то сьогодні 
піонери цього ринку – «Landing Club», «Prosper» – 
мають мільярдну капіталізацію. 

Водночас традиційна фінансова інфраструктура 
базується на централізованій, некодованій архітек-
турі баз даних із центром і периферією, при цьому 
є високою за вартістю, неефективною та нестійкою 
як до технологічних збоїв, так і до кібератак. Розбіж-
ності між окремими базами даних або в самих базах 
можуть призвести до неузгодженості інформації про 
транзакції. Тому значна частина операційних витрат 
фінансових установ спрямована на генерування, ко-
мунікацію й узгодження величезних обсягів даних, 
що робить процес непрозорим і затяжним, усклад-
нює своєчасний контроль регулятивних органів.

Технологія блокчейн активно розвивається в 
напрямі так званих альтернатив, відомих як 
«приватні блочні ланцюги» (ланцюги з правом 

доступу), які підвищують конфіденційність, прозо-
рість, пропускну спроможність (важливі характерис-
тики як для регульованих ринків капіталу, так і для 
баз даних), обмежуючи кількість учасників лише до 
відомих і погоджених сторін. Упродовж останнього 
періоду технологія блочних ланцюгів із периферійної 
інновації набуває ознак мейнстриму. Водночас великі 
світові фінансові інституції все частіше розглядають 
можливість використання технологій блокчейн, зо-
крема розпочинаються перші спроби їх комерційного 
впровадження. Вартість найбільш популярного май-
нера виробництва китайської компанії «Bitmain», що 
на сьогодні займає до 75% світового ринку, складає 
близько 2 тис. дол. США, а термін його окупності – 
близько 12 місяців.

Найвідомішою та найпопулярнішою крипто-
валютою є біткойн (Вitсoin), яку слід трактувати як 
інноваційну платіжну систему та новий вид грошей, 
що не має централізованого управління й емітентів. 
Використовуючи однорангову (peer-to-peer) техно-
логію, біткойн функціонує без центрального органу 
управління чи банків, тоді як опрацювання трансак-
цій та емісія біткойнів виконується колективно учас-
никами мережі. Біткойн – це проєкт з відкритим по-
чатковим кодом, при цьому його архітектура публіч-
на, кожен може стати учасником мережі. Трансакції із 

цифровим підписом між двома вузлами передаються 
до всіх вузлів мережі, а самі дані про переміщення 
коштів зберігаються в розподіленій базі даних. Для 
запобігання можливості втрати чужих грошей або 
використання своїх коштів двічі використовуються 
криптографічні методи. Локальна мережа криптова-
люти з передавання інформації здійснюється від про-
грами до програми, а Інтернет-мережа відіграє роль 
транспортної системи. Завдяки своїм властивостям 
біткойн надає нові унікальні можливості, якими не 
володіє жодна традиційна платіжна система.

Додамо, що алгоритм спроєктований так, що з 
розвитком системи та збільшенням грошової 
маси всередині генерація нових грошей стає 

дедалі складнішою в контексті обчислення завдання, 
вимагаючи все більше потужностей. Таким чином, 
якщо спочатку система активно залучає широкі маси 
учасників з мотивацією відносно легко отримати до-
хід, то на певній стадії постійного підвищення вар-
тості генерації грошей стає вигідніше купувати вже 
готові монети, ніж намагатися згенерувати їх, що за-
пускає вже стандартну біржову торгівлю, підвищую-
чи конвертованість і зовнішній попит на біткойн. За 
умови, коли загальна валютна база системи станови-
тиме 21 млн монет, будь-який тип емісії буде повніс-
тю технічно зупинений у цілях уникнення інфляції, 
після чого система увійде в третю, заключну фазу – 
стабілізації [18]. 

Такі ознаки криптовалют, як дохідність, ліквід-
ність, динаміка, анонімність, обмежений контроль, 
інноваційність і популярність, зумовили надвисокий 
інтерес до них з боку різних суб’єктів: 
 інвесторів, які готові приймати високі ризики 

волатильності та недостатньої правової уре-
гульованості операцій з криптовалютами; 

 майнерів, які отримують дохід за використан-
ня обчислювальних потужностей у цілях під-
тримки та розвитку платформ криптовалют; 

 осіб, які залучують інвестиції у вигляді емісії 
та продажу криптовалют; 

 сторін розрахунків за різними активами, до 
прикладу в банкоматах, ресторанах; 

 сервісів обміну криптовалют, які не мають 
відповідних ліцензій і регулювання; 

 традиційних біржових операторів, які запус-
кають деривативи на криптовалюти; 

 фінансових установ та операторів платіжних 
систем; 

 розробників онлайн-застосунків; 
 хакерів, які зазвичай вимагають плату за де-

шифрування даних саме в біткойнах.
Водночас функціонування ринку криптовалют 

характеризується низкою проблемних аспектів у фі-
нансовій сфері на національному та регіональному 
рівнях (рис. 1). Так, обсяг виконаних робіт, необхід-
ний для отримання однієї монети, більший у 500 ра-
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Популярність у тіньовому
Інтернеті

Експериментальність валюти Нульова внутрішня вартість

Незворотність платежів

Значна волатильність

Несправедливий початковий
розподіл

Повна анонимність процесу
трансакцій

Високий рівень волатильності
ціни криптовалют

Невизначеність об’єктивної
цінності криптовалют

Відсутність державного
гарантування

Активи з доволі високим
ризиком

Недостатній рівень захисту
криптогаманців

Протистояння між емісією
та реальним попитом
на віртуальну валюту

Рис. 1. Проблемні аспекти каузального впливу ринку криптовалют на фінансову сферу:  
національний і регіональний рівні

Джерело: розроблено на основі даних [15, с. 27–29].

зів, ніж необхідний обсяг робіт для створення пер-
ших монет. Як наслідок, чим більше учасників при-
єднується до спільноти, тим важче стає генерувати 
монети за наявних обчислювальних потужностей. 

Варто додати, що ринок криптовалют володіє 
високим рівнем волатильності, зокрема вартість біт-
койнів часто коливатися протягом короткого про-
міжку часу, їхня об’єктивна цінність не виражена в 
реальних товарах і послугах, а їхня нульова внутріш-
ня вартість означає високу ймовірність перетворення 
віртуальної валюти на «фінансову бульбашку». 

Викликом для розробки механізмів регулюван-
ня регіональних фінансових ринків у сучасних 
умовах є необхідність адаптації вже існуючих 

регулятивних норм і розробки нових з метою зміц-
нення фінансової безпеки регіонів, попередження 
монополій, захисту споживачів, запобігання шахрай-
ству, відмиванню грошей і фінансування терориз-
му. Крім того, в умовах глобалізації навіть ретельно 
розроблений регіональний режим регулювання для 
підтримання ефективності потребує національного 
управління та міжнародного співробітництва. Отже, 
складність завдання регіональних регуляторів поля-
гає в тому, щоб використовувати переваги сучасних 
фінансових технологій і мінімізувати ризики, не ніве-
люючи, при цьому, розвиток інновацій у фінансовій 
сфері регіонів України.

Слід наголосити, що спостерігаються тенденції 
щодо популяризації використання віртуальних валют 
у протиправних фінансових схемах, зокрема для не-
легальних трансакцій, торгівлі наркотиками, зброєю 
та іншими забороненими товарами. Особливо поши-
реним є факт використання криптовалют організо-

ваними злочинними угрупуваннями як інструменту 
протиправної діяльності, пов’язаної із шахрайськими 
діями у сфері ІТ-технологій, так званих «фінансових 
пірамід». Основними факторами, які впливають на 
зростання вказаної тенденції, є: відсутність право-
вого статусу віртуальних валют в Україні; відсутність 
як зовнішнього, так і внутрішнього адміністрування, 
а також центрів, які контролюють (повна децентралі-
зація, що унеможливлює зупинення операцій, накла-
дення арештів); анонімність розрахунків тощо [19]. Як 
наслідок, гостро посилилася актуальність обґрунту-
вання та реалізації дієвих засобів протидії викликам 
глобалізації для розвитку територій України (рис. 2). 

Найбільшими викликами фінансової глобаліза-
ції для регіонального розвитку України ідентифікова-
но такі: 
 втрата державної монополії на емісію грошей; 
 зменшення сеньйоражу центральних банків; 
 зменшення попиту на національну валюту, що 

зумовлює її знецінення та зміну швидкості 
обігу; 

 зникнення банківської системи у класичному 
вигляді; 

 руйнування депозитного ринку; 
 неможливість проведення ефективної грошо-

во-кредитної політики; 
 експансійне проникнення на внутрішній ринок 

іноземних фінансових установ внаслідок заго-
стрення конкуренції та втрати ринкових пози-
цій національними фінансовими установами; 

 зменшення рівня впливу або усунення фінан-
сових посередників; 

 використання віртуальних валют у проти-
правних фінансових схемах, зокрема для не-
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Напрями регулювання  

 ведення в обіг нових електронних грошей, у т. ч. нефіатних грошей;  
 

 розвиток ринку криптовалюти (Вitсoin, Litecoin, PinkCoin, Hayek, Peercoin, Emercoin); 
 активне впровадження технології блокчейн;  
 розвиток інноваційних платіжних систем (SWIFT, Reuters, Western Union, СЕП) в Україні; 

  використання кредитних електронних платформ («Landing Club», «Prosper»);
 

  
 розвиток Інтернет-банкінгу; 

   розвиток алгоритмічного трейдингу;
  



























активне застосування технології Big data
 

втрата державної монополії на емісію грошей; 
 зменшення сеньйоражу центральних банків;

 зменшення попиту на національну валюту, що зумовлює її знецінення та зміну швидкості обігу; 

 
зникнення банківської системи у класичному вигляді; 

 
руйнування депозитного ринку;

 
неможливість проведення ефективної грошово-кредитної політики; 

 
експансійне загострення конкуренції та втрати ринкових позицій національними фінансовими 

 проникнення на внутрішній ринок іноземних фінансових установ унаслідок зменшення рівня 
впливу або усунення фінансових посередників;  

установами; 

 
 

використання віртуальних валют у протиправних фінансових схемах, зокрема для нелегальних 
трансакцій, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками, зброєю й іншими забороненими 
товарами    

 

 формування нормативно-правового базису регулювання порядку здійснення операцій 
з криптовалютами;   
 чітке розмежування повноважень суб’єктів державного регулювання ринку криптовалют;
 ліцензування криптобірж і криптообмінників;   
 запровадження оподаткування отриманого доходу від операцій з криптовалютами;  
 здійснення фінансового моніторингу та контролю за суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу (криптобіржами);  
 розвиток цифрової інфраструктури, створення умов для впровадження технологій
мережевого сегментування;  
 інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку ринку криптовалют;  
 перекваліфікація та соціальна адаптація працівників фінансової сфери внаслідок активного 
розвитку інформаційних технологій;  
 підготовка кадрів у сфері взаємодії фінансового сектора та ІТ  

Характеристики глобалізації в регіональній фінансовій сфері

Виклики фінансової глобалізації для регіонального розвитку України

Рис. 2. Засоби протидії загрозам фінансової глобалізації для розвитку територій України 
Джерело: авторська розробка.

легальних трансакцій, фінансування терориз-
му, торгівлі наркотиками, зброєю й іншими 
забороненими товарами. 

Ефективним інструментом мінімізації негатив-
них впливів фінансової глобалізації є внесення 
відповідних змін у чинне законодавство у сфері 

банківської діяльності та грошового обігу, а саме: у 
Закони України «Про Національний банк України», 
«Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні». В Україні вже 
презентовано першу частину законодавчої бази щодо 
регулювання криптовалют. Зокрема, зареєстровано 

законопроєкти щодо створення умов для стимулю-
вання розвитку діяльності криптовалют в Україні та 
їх видобування: «Про обіг криптовалюти в Україні» 
від 6 жовтня 2017 р. № 7183 [20] та «Про стимулюван-
ня ринку криптовалют та їх похідних в Україні» від 10 
жовтня 2017 р. № 7183-1 [21], якими передбачається 
введення 2% збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування з кожної криптообмінної операції, 
що приведе до додаткових надходжень до Пенсій-
ного фонду України та зменшить фінансування його 
дефіциту з Державного бюджету України. Крім того, 
законопроєктом «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо стимулювання ринку крипто-
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валют та їх похідних в Україні)» від 10 березня 2018 р. 
№ 7246 [22] передбачається звільнити від оподатку-
вання прибуток підприємств, крім фінансових уста-
нов, що надають фінансові послуги на ринку крип-
товалют. При цьому, доходи від операцій з крипто-
валютами пропонується не включати до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного до-
ходу, а операції з криптовалютами та видобуванням 
(майнингом) криптовалюти віднести до операцій, що 
не є об’єктом оподаткування. Додамо, що регулюван-
ня ринку криптовалют і діяльності професійних учас-
ників на ньому має здійснювати регулятор, сферами 
повноважень якого буде: 
 встановлення організаційних і правових за-

сад діяльності професійних учасників ринку 
криптовалют; 

 розробка та затвердження ліцензійних умов 
діяльності криптобірж та інших фінансових 
установ, що надають фінансові послуги на 
ринку криптовалют; 

 ліцензування криптобірж та інших фінансо-
вих установ, що надають фінансові послуги на 
ринку криптовалют.

ВИСНОВКИ
Диджиталізація економіки генерує додаткові 

ризики глобалізації для фінансових дисбалансів регі-
онів України, але водночас створює нові можливості 
для подальшої інтеграції фінансового сектора й ін-
формаційних технологій. При цьому, стратегічним 
викликом економічного зростання регіонів України 
є необхідність більш форсованого розвитку цифро-
вої інфраструктури, формування цифрового суспіль-
ства, цифрової індустрії, а також створення умов для 
впровадження технологій мережевого сегментуван-
ня, що в довгостроковій перспективі створить умови 
для нівелювання викликів глобалізації в умовах подо-
лання регіональних фінансових дисбалансів.              
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