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Фінансові ризики в умовах цифрових 
трансформацій 

 
«Дмйао ндодпрає бурз мнмомю впієї сілалпмвмї пзпрдкз вайюр.  

Свір жкілзрьпя, пвірмвмї рмогівйі лд пралд.                                                        
Рджуйьрар бугд номрзйделзи гймбайіжауії» 

Дедикп Рзкаогж «Вайырлі віилз. Взрмкз лапрунлмї пвірмвмї козжз». 
 

Наоажі кз є пвігкакз млмвйдлля 
роагзуіилмгм нозжлафдлля омйі ра 
жлафдлля гдоеавз в унмоягкуваллі 
дкмлмкіфлзт номудпів. Бмомрщба ж 
вігкзвалляк боуглзт канірайів 1, 
нмояг іж кмгдоліжауієы пнозилярря 
дкмлмкікз у якмпрі мб’єкра гдоеавлм-
ноавмгм внйзву 2, п. 292-293  жукм-
вйыырщ лдмбтігліпрщ акрзвіжауії гмп-
йігедлщ, нмв’яжалзт  іж сілалпмвм-

ноавмвзк жабджндфдлляк вігнмвіглзт 
пупнійщлзт віглмпзл. Цзвійіжауіилмы 
лмвауієы ндохмї нмймвзлз ХХІ пр. є, 
жмкодка, узсомві роалпсмокауії, а 
ракме нмява ра акрзвлд нмхзодлля 
кознрмвайырз и узсомвзт рмкдлів. 
Вагмкзкз прзкуйакз урвдогедлля в 
гймбайщлмку капхрабі узсомвзт 
кознрмвайыр ла пщмгмглі є: нм-ндохд, 
вігпурліпрщ жакмлмгавфм-лмокарзв-
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лмгм йікірувалля одроалпйяуії узс-
омвзт кознрмвайыр, жмкодка  лд ніг-
кмлромйщліпрщ гдоеавлмку фз кіегд-
оеавлмку одгуйярмоу (лапакндодг, 
удлроайщлзк балкак); нм-гоугд, нмв-
ла алмлікліпрщ цмгм одайщлзт вйап-
лзків; нм-родрє, жомпраыфа кмейз-
віпрщ кзррєвм (у одезкі мл-йаил) 
пнйафуварз хзомкд омжкаїрря ілрдо-
лдр-нмпйуг, ндодгупік сілалпмвзт 
мндоауіи.          

Пмява и акрзвла нмнуйяозжауія 
пдодг ілрдолдр-пнійщлмрз омжкаїрзт 
взгів кознрмгоасіфлзт гомхди, дкі-
пія и сулкуімлувалля якзт жабджнд-
фуєрщпя нйарсмокакз бймкфдилу ра 
кознрмгоасієы,  а лд лмокарзвлм-
ноавмвмы бажмы гдоеавз лдпд в пмбі 
як бджнодудгдлрлі кмейзвмпрі, рак і 
пзпрдклі озжзкз. Опмбйзвд кіпуд 
пдодг мпралліт жаикає алмлікліпрщ и 
гдндопмлісікауія жгіиплдлля нйард-
еів і сілалпмвзт омжоатулків. Поз 
ущмку куоп кознрмвайыр лд нігнм-
оягкмвуєрщпя вмйі гдоеавз фз 
удлромбалку, а йзхд кардкарзфлзк 
омжоатулкак. 

Кмлуднр нмйіудлрозфлмпрі гдмн-
омпрмоу узсомвайыр нігрвдогеує 
сакрзфла ндокалдлрліпрщ  нмявз віо-
руайщлзт мсіпів, уфаплзкз якзт  км-
еурщ ндодбуварз в оіжлзт курмфкат 
пвіру і вдпрз пнійщлзи сілалпмвм-
дкмлмкіфлзи біжлдп ра жгіиплыварз 
гдмкдодедву дйдкромллу кмкдоуіы.   

   Сакд рмку ла фапі мсіуіилм ом-
жомбзрз єгзлу рдокілмймгіы гйя нм-
гайщхмгм  омжвзрку и одгуйывалля 
кознрмвайырлмї ілгупроії в Укоаїлі. 
Пмноз уд  НБУ, як кйыфмвзи гомхм-
вм-сілалпмвзи одгуйярмо в коаїлі, 
гмпі лд взжлафзвпя ж кознрмвайыр-
лмы ндопндкрзвмы і ндодгупік ж рак 
жвалзк «кмглірзвлзк одсоди-
кілгмк». У сакрзфлмку пдлпі игдрщпя  
ном  озжзкз іглмоувалля лзлі іплуы-
фзт бажмвзт нмпруйарів цмгм пурліп-
лмї нозомгз нандомвзт гомхди ра 
кдоівлмї омйі  ла ущмку нмйі удлром-
балків.  

На пщмгмглі ваейзвм жгіиплзрз  
пвмєоіглзи «смок», рмбрм жаномвагз-
рз взкмозпралля кмгмвмї бажз ном-
гоаклмгм номдкру в якмпрі праору гйя 

узсомвмї вайырз.  Вмглмфап гйя вз-
жлафдлля узсомвзт ндопндкрзв у 
лауімлайщліи дкмлмкіуі  лдмбтіглм 
номалайіжуварз рі сілалпмві озжзкз, 
які лдкзлуфд пуномвмгеуварзкурщ 
жажлафдлі узвійіжауіилі жгмбуркз. 

Філалпмвзи озжзк є мглзк ж оіж-
лмвзгів лдбджндкз узсомвзт роалп-
смокауіи, цм жгіиплыырщпя в укмват 
жакмлмгавфм-ноавмвмї лдвзжлафдлмпрі.  
Ікмвіоліпрщ лапралля и оівдлщ козн-
рмвайырлзт озжзків є жайделзк віг 
нмйіпзпрдклзт дсдкрів, які в бійщхм-
прі взнагків  лд ніггаырщпя кмлромйы 
ж бмку гдоеавлзт могалів.  

Пмноз уд, озжзкз кознрмвайыр-
лмгм хрзбу вед урвдогеуырщпя ла 
вірфзжлялзт рдодлат, мпкійщкз «взгм-
бурмк» кознрмвайырз ра її каилілг 
жгіиплыєрщпя рілщмвзк фзлмк. Зом-
жукійм, цм озжзкз мжлафдлмгм рзну 
лмпярщ гдпроукрзвлзи таоакрдо ра 
жкіпр. Уноавйілля кознрмвайырлзкз 
озжзкакз лд кмед лмпзрз кмлпроук-
рзвлзи таоакрдо, якцм вігнмвіглі 
гдоеавлі проукруоз лд лайахрмвалі 
ла їт воатувалля ра мндоарзвлд ода-
гувалля.  

Чдодж раку мфдвзгліпрщ пуфаплзи 
омжвзрмк гомхмвм-сілалпмвмї пзпрд-
кз и дкмлмкікз  в уіймку таоакрдоз-
жуєрщпя взпмкзк прундлдк лдвзжла-
фдлмпрі. Як лапйігмк акрзвіжуырщпя 
кмоунуіилі озжзкз. Поз ущмку гдо-
еавла алрзкмоунуіила калроа іглм-
оуєрщпя  сакрзфлм ла впіт оівлят 
сілалпмвм-дкмлмкіфлмї пзпрдкз [3].  

Акрзвлд взкмозпралля бйм-кфдил 
рдтлмймгіи ра кознрмвайыр нмвзллм 
бажуварзпя ла впралмвйдлзт гдоеа-
вмы (ндодгупік фзллзк жакмлмгавпр-
вмк) ноавзйат. Така мфдвзгліпрщ пра-
лд одайщлзк прзкуймк гйя гдріліжауії 
гмпзрщ хзомкмгм пндкроу сілалпмвзт 
угмг ра мндоауіи.  

Кабілдр Міліпроів Укоаїлз жарвд-
огзв (17.01.2018 о.) Кмлуднуіы омж-
взрку узсомвмї дкмлмкікз ра пупні-
йщпрва ла 2018-2020 омкз. Помвіглі 
сатівуі ра дкпндорз ІТ-псдоз жаном-
нмлувайз нйал жатмгів цмгм її одайі-
жауії. Пдодгупік игдрщпя ном нмродбу 
водгуйывалля вжаєкмнмв’яжалзт рдт-
лмймгіи – бймкфдилу узсомвмгм каи-
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глілгу, узсомвзт акрзвів ра праоран-
кмлроакрів. Цд – сакрзфлм гмомеля 
каора узсомвмї роалпсмокауії лауім-
лайщлмї дкмлмкікз ра її бажмвмгм пдг-
кдлру – сілалпмвмї псдоз. Тмку уій-
кмк жакмлмкіолм, цм в пзпрдкі лмвм-
гм  Уоягу Укоаїлз ж’явзйапя нмпага 
Віуд-нодк’єо кіліпроа-кіліпроа ж уз-
сомвмї роалпсмокауії Укоаїлз.    

Пмжа кдеакз Ілрдолдр-рдтлм-
ймгіи кознрмвайырлзи озлмк лдкме-
йзвзи. Оглак ла пщмгмглі  бійя 35% 
пійщпщкмгм лапдйдлля  коаїлз лд ка-
ырщ  гмпруну гм Ілрдолдру.  Нмва 
вйага  нмправзйа жавгалля уномгмве 
гдкійщкмт омків упулурз ракзи алат-
омліжк. В.О.Здйдлпщкзи, взпрунаыфз 
ла ілвдпрзуіилмку смоукі в Маоіу-
нмйі (29 емврля 2019 о.), жаявзв  ном 
акруайщліпрщ урвдогедлля ла рдодлат 
Укоаїлз «гдоеавз пкаорсмлів».1 Та-
кзк фзлмк игдрщпя ном кмглірзвлзи 
одсодикілг, рмбрм лажоійі узвійіжа-
уіилі жоухдлля в бажмвзт псдоат 
ілсмокауіилмгм жабджндфдлля.   

Віуд-нодк’єо кіліпро – кіліпро 
узсомвмї роалпсмокауії Мзтаийм 
Фдгмомв жаявзв: «Мз тмфдкм и гмрм-
ві мндоарзвлм взкмларз  впі укмвз 
гйя рмгм, цмб прарз фапрзлмы іліуіа-
рзвз ЄС нм првмодллы  єгзлмгм уз-
сомвмгм озлку. Дм 2022 о. 90% коаї-
лз нмвзллм карз гмпрун гм 4G. Дйя 
Укоаїлз – уд лагнмруелі узсомві и 
дкмлмкіфлі ндопндкрзвз»2. Міліпрдоп-
рвм узсомвмї роалпсмокауії Укоаїлз 
нйалує жа 5 омків ндодвдпрз в одезк 
мл йаил 100% агкіліпроарзвлзт нмп-
йуг. Поз ущмку 20% нмпйуг – вжагайі 
бдж уфапрі фзлмвлзків. Пом уд жаявзв 
мгзл іж жапрунлзків жгагалмгм кіліп-
рдопрва ла пдкілаоі Digital 
transformation of Ukraine, цм вігбувпя 
29 вдодпля ущмгм омку у Лщвмві [4].  

Вмглмфап Апмуіауія «Бймкфдил 
Укоаїлз» ніггмрувайа номдкр  цмгм 
првмодлля  кознрмгмйзлз, яка гмжвм-
йзрщ првмозрз пнозярйзву дкмпзпрд-
ку гйя йдгайіжауії кознрмвайырлмгм 

біжлдпу в коаїлі.  Наибійщх вагмкд 
кіпуд ноз ущмку кає жаилярз номудп 
гомхмвм-сілалпмвмї гігезрайіжауії. 
Така ндопндкрзва нмродбує гієвмї 
ыозгзфлмї нігрозккз, ндодгупік ж 
нзралщ сілалпмвмгм ноава [5]. Агед 
лаявлі ілсмокауіилі рдтлмймгії в коа-
їлі нмкз цм бажуырщпя  ла  жапраоійзт 
сілалпмвм-ноавмвзт кдталіжкат, які 
гайщкуырщ номудпз  гомхмвм-
сілалпмвмї гігезрайіжауії.  

Чзллі ноавмві кдталіжкз, прзка-
ыфзпщ ж рілщмвмы дкпналпієы кознрм-
вайылзт мндоауіи, нмкз цм лд у жкм-
жі узвійіжауіилзк фзлмк улмокмвува-
рз галі номудпз. Тмку ваейзвм, лд 
нмпягаыфз ла аврмлмкліпрщ віглмпзл, 
гд жапрмпмвуєрщпя  гомхмвм-сілалпм-
ва гігезрайіжауія, урвдогеуварз  в 
лзт вдотмвдлпрвм ноава хйятмк вз-
жлафдлля і омжвзрку узвійіжауіилмгм 
ілпроукдлраоіы, якзи гмжвмйзрщ 
ундодгеуварз лдбджндкз ра жймвез-
валля  в ІТ-псдоі. У пвмы фдогу, пакд 
ракзи нігтіг укмейзвзрщ вігфурлзк 
фзлмк нігрозкуварз узвійіжауіилі 
жгмбуркз ноакрзфлм в упіт гайужят 
лауімлайщлмї дкмлмкікз. 

Зомжукійм, цм як рійщкз какпз-
кайщлм хзомкзи жагай бугд жайуфд-
лзи гм жапрмпувалля бймкфдил рдтлм-
ймгіи ра взкмозпралля кознрм-вайыр, 
- уд пралд одайщлзк прзкуймк гйя 
гдріліжауії гмпзрщ хзомкмгм пндкроу 
сілалпмвзт угмг ра мндоауіи ноакрз-
флм в упіт псдоат лауімлайщлмї дкм-
лмкікз.  Поз ущмку укоаи ваейзвм, 
цмбз ла лауімлайщлзт рдодлат акрз-
влм урвдогеувайзпя жакмлмгавфм-
ноавмві ндодгукмвз гйя жанупку нуб-
йіфлзт одєпроів цмгм хзомкмгм ка-
пзву кознрмвайырлзт роалжакуіи.  

Змкодка, вагмкзи халп ла гігез-
райіжауіы кає бугівдйщла гайужщ. Пз-
ралля ном првмодлля Єгзлмї гдоеав-
лмї дйдкромллмї пзпрдкз у псдоі бу-
гівлзурва увіихйм в ндодйік ноімоз-
рдрлзт нзралщ Вдотмвлмї Рагз. «Ейд-
кромллзи кабілдр жабугмвлзка», пра-

_________________ 
1 Йгдрщпя ном рд, цм кмозпрувафі  лаибійщх акрзвлм жомпраыфмгм пдгкдлру – 

пкаорсмлів  лд нозв’яжалі гм гомкіжгкмгм кмкн’ырдоа і в жкмжі бурз уфаплзкакз віоруайщлзт 
сілалпмвзт мндоауіи сакрзфлм нмвпыглм.   

2 Взпрун ла 16-и цмоіфліи жупроіфі YES (Яйрзлпщкмї Євомндипщкмї проардгії) у Кзєві. 
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лд фапрзлмы уіймї пзпрдкз. Рмбмра 
лаг дйдкромллмы пзпрдкмы у псдоі 
бугівлзурва вед взихйа ла сіліхлу 
нояку. Кабілдр жабугмвлзка нмвзлдл 
жаноауыварз у лаикмомрхі рдокілз, 
тмфа гйя имгм нмвлмуіллмгм сулкуі-
млувалля нмроібла ноавмва бажа. На-
оажі уед ніггмрмвйдла нмпралмва уоя-
гу ном жаномвагедлля дйдкромллмгм 
кабілдру жабугмвлзка ра ном влдпдл-
ля жкіл гм гдякзт акрів цмгм угм-
пкмлайдлля нмоягку лагалля агкіліп-
роарзвлзт нмпйуг у псдоі бугівлзур-
ва ра првмодлля єгзлмї гдоеавлмї 
дйдкромллмї пзпрдкз у псдоі бугів-
лзурва. 

Срвмодлля и акрзвлд омжнмвпы-
гедлля віоруайщлзт вайыр є 
мб’єкрзвлзк узвійіжауіилзк номуд-
пмк і жагайщкуварз имгм агкіліпроа-
рзвлзкз ваедйякз лд вгапрщпя.  Ва-
гмкзкз жамтмфувайщлзкз апндкракз 
узсомвзт кознрмвайыр ла пщмгмглі є: 
нм-ндохд, нмвла алмлікліпрщ цмгм 
одайщлзт вйаплзків; нм-гоугд, кме-
йзвіпрщ жа гмнмкмгмы віоруайщлзт 
гомхди пнйафуварз хзомкд омжкаїрря 
Ілрдолдр-нмпйуг; нм-родрє, вігпурліпрщ 
йікірів фз ноавзй, які б мбкдеувайз 
одроалпйяуіы узсомвзт кознрмва-
йыр кмкупщ іж нмрдлуіилзт кмозпру-
вафів. А пакі ндодкажз кзррєві, мпкі-
йщкз лд гайщкуырщпя кіегдоеавлзкз 
кмогмлакз. 

У коаїлат ЄС в бійщхмпрі взнаг-
ків дкірдлракз бджгмрівкмвзт дйдкр-
омллзт гомхди, цм іплуырщ ла мплмві 
номгоаклмгм жабджндфдлля, є удлроа-
йщлі балкз вігнмвіглзт коаїл, які 
мглмфаплм ж узк є  бажмвзкз одгуйя-
рмоакз (уноавзрдйякз) вігнмвіглзт 
пзпрдк дйдкромллзт нйардеів.      
Оглак нмгаркмвзи одгуйярмо Вдйз-
кмбозралії HMRC лд вваеає лі ва-
йырмы, лі гомхмвзк  жапмбмк  козн-
рмвайыру, тмфа ноз ущмку взжлає 
проіккд жомпралля кознрмвайырлмгм 
пдгкдлру. Ндцмгавлм нмгаркмвзи 
одгуйярмо  нмправзв взкмгу гм козн-

рмвайырлзт біое  цмгм лагалля іл-
смокауії ном кйієлрів ра гзлакіку їт 
роалжакуіи ж рзк, цмб лд гмнупрзрз 
нмгайщхд утзйдлля їт віг нмгарків ла 
узсомвзт нйарсмокат.3    

Дмпзрщ нмкірлмы нмгієы в сі-
лалпмвіи псдоі (нмноз  ймкайщлмгм 
капхрабу)  є жанупк ндохмгм в Укоа-
їлі бймкфдилу галзт ра взкіолмї мгз-
лзуі «Огіл». Занупк вкажалмї ном-
гоакз іліуіимвала балкмк «АРКА-
ДА». «Огіл» – уд  ілгдкпмвала укмв-
ла омжоатулкмва мгзлзуя, яку унмв-
лмваедлзи балк  взжлафає ж уоату-
валляк ілгдкпу ілсйяуії ра ілгдкпу 
уіл взомблзків номкзпймвмї номгук-
уії, бугівдйщлм-кмлраелзт омбір ра 
ілхзт сакрмоів. Така пзпрдка гмжвм-
йяє кілікіжуварз ілвдпрзуіилі озжзкз 
гйя кйієлра ра жабджндфзрз прабійщ-
ліпрщ сілалпмвзт віглмпзл кіе упіка 
уфаплзкакз Айщялпу. Вмглмфап, гала 
нйарсмока нігвзцує оівдлщ кмксмо-
ру  гйя кйієлрів  у балківпщкмку пдк-
рмоі, мпкійщкз жлафлм нігвзцує хвз-
гкіпрщ балківпщкзт мндоауіи,  жабдж-
ндфує жатзпр ілсмокауії ра кілікіжує 
номкіелі комкз.  

На галзи фап акрзвлм смокуєрщ-
пя пвмєоіглзи «сілалпмвзи Впдпвір»4, 
ндодпагедлзи у віоруайщлу одайщ-
ліпрщ і кмкнакрлм нодгправйдлзи в 
гймбайщлзт ілрдолдр-кдодеат. Пз-
ралля одгуйывалля узсомвзт рдтлм-
ймгіи – бймкфдилу,  кознрмвайырз – 
дкпндорз мбгмвмозйз ла Міелаомг-
лмку ыозгзфлмку смоукі, цм вігбу-
впя в Кажатпралі (к. Айкарз).5 Уфап-
лзкз смоуку нігрвдогзйз нмродбу и 
лдмбтігліпрщ влдпрз япліпрщ у пзпрдку 
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава ж 
рзк, цмб водгуйщмвуварз  фмрзоз 
вжаєкмнмв’яжалі   рдтлмймгії: бймк-
фдил, узсомвзи каилілг, узсомві 
акрзвз ра праор-кмлроакрз. Вмглмфап, 
уфаплзкз смоуку вкажайз ла нмродбу 
акрзвіжуварз номудп жаномвагедлля в 
гіймвзи мбмомр нмлярря «узсомвзи 
акрзв» (бймкфдил), якзи кмед вз-

_________________ 
3 Дедодйм: take-profit.org.  
4 Ддрайщліхд ном уд гзв: https://gordonua.com/news/politics/zamministra-cifrovoy-

transformacii-nasha-cel-na-pyat-let-100-adminuslug-perevesti-v-onlayn-1309532.html 
5 Дзв.: Kazakhstan Legal Forum 2019 
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прунарз  узсомвзк жапмбмк мбкілу, 
мбйіку, жбдодедлля ваормпрі ра жапві-
гфуварз ноавм ла сілалпмві акрзвз, 
каилм абм ілхі мб’єкрз гомкагялпщ-
кзт ноав. Такзк фзлмк жомжукійм, цм 
жайзхарзпя и лагайі нмбіфлзк пнм-
прдоігафдк прзтіилмгм омжвзрку узс-
омвзт кознрмвайыр пуфаплі гдоеавз 
лд нйалуырщ.  

Взтмгяфз ж ракмї мфдвзглмпрі, 
гмодфлм буйм б нодгправлзкак ыоз-
гзфлзт лаукмвзт хкій Укоаїлз кмл-
пмйігуварз жупзййя в омж’яплдллі 
хзомкмку жагайу номбйдкз гомхмвм-
сілалпмвмї гігезрайіжауії. Нзліх-
лщмы нмйірзкм-дкмлмкіфлмы мфдвзг-
ліпры є омжукілля, цм одайщлд нозп-
кмодлля  дкмлмкіфлмгм и пмуіайщлмгм  
омжвзрку кмейзвд йзхд жа укмвз 
ндодтмгу впієї пзпрдкз гдоеавлмгм 
уноавйілля  ла єгзлзи озлмк узсом-
взт роалпсмокауіи.   

Зомжукійм, цм ракі ндопндкрзвз є 
нігґоулряк нмйяолм-вдкрмолзт номуд-
пів у гдмсілалпмвмку номпрмоі. З мг-
лмгм бмку, ілрдлпзсікуырщпя номудпз 
смокувалля роалплауімлайщлмгм гйм-
байщлмгм пвірмнмоягку, в якмку лауі-
млайщла пувдодлліпрщ гдоеав ндока-
лдлрлм жвуеуєрщпя; ж ілхмгм бмку,  
акруайіжуырщпя номудпз «сілалпмвмгм 
гоунувалля» ра «вайырлмгм пднаоарз-
жку» гдоеав ж кдрмы гдмгоасіфлмгм 
жвуедлля пвірмвмї гмйаомвмї дкпналпії. 
Тмку гдтрм ж алайірзків жапрдоігає  
абз лд нмроанзрз  у «кібдооабпрвм 
узсомвмї гзкраруоз» 6, п. 16. 

Скйаглм лд нмгмгзрзпщ шж ном-
жзуієы Г. Кмймгка, якзи жажлафає, цм 
кмйз гмтмгзрщ гм лагрм вдйзкмгм 
вігтзйдлля віг пралу оівлмвагз, нм-
фзлаырщ гіярз пзйз, цм кмозгуырщ 
гзпномнмоуії. Айд, ла еайщ, у одайщ-
лмпрі лдоігкм уд вігбуваєрщпя лагрм 
ніжлм абм ж лдгмпрарлщмы пзймы, абм 
номнупкаєрщпя кмкдлр оівлмвагз в 
рмку омжукіллі, цм іж пралу лдгмпра-
рлмпрі ндвла кардгмоія ндодтмгзрщ у 
прал лагйзхку, абм лавнакз. Зомжу-
кійм, цм в ракмку взнагку нігвзцу-
ырщпя взроарз гмпнмгаоывалля і 
жлзеуєрщпя имгм дсдкрзвліпрщ. Рзл-
кмві кмозгувалля лдмбтіглм рм ном-
вмкуварз, рм нозпкмоыварз, ілмгі 
жкіулыыфз абм гайщкуыфз. Ілакхд 
каеуфз, вмлз нмродбуырщ одгуйы-
валля. Хрм нмвзлдл узк жаикарзпщ, 
якцм лд гдоеава? 7, п. 24. 

Овмймгілля ноакрзкмы узсомвзт 
роалпсмокауіи є жанмоукмы «узвійі-
жауіилмгм пнуору» лауімлайщлмї дкм-
лмкікз. А жагйя ущмгм ваейзвм  фіркм 
взжлафзрз пзпрдку жакмлмгавфм-
ноавмвзт кдталіжків, які одайщлм 
гмжвмйярщ у нозпкмодлмку одезкі 
одагуварз ла лаявлі ра нмрдлуіилі 
сілалпмвм-дкмлмкіфлі озжзкз і ракзк 
фзлмк одайщлм вігрвмоыварз проард-
гіфлі ноімозрдрз, ноакрзфла одайіжа-
уія якзт нозвдгд Укоаїлу в кмйм коа-
їл, цм гзлакіфлм и узвійіжауіилм 
омжвзваырщпя.   
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Кмвайщфук А. Т., Срдудлкм С. Г. Філалпмві озжзкз в укмват узсомвзт роалп-
смокауіи  

Мдрмы праррі є гмпйігедлля ра алайіж номудпу урвдогедлля кознрмвайырз, а ра-
кме гомхмвм-сілалпмвмї  гігезрайіжауії. Опмбйзва увага нозгійдла номбйдкі ноавм-
вмгм одгуйывалля номудпу узсомвіжауії ла вірфзжлялзт рдодлат. Аврмоз гіихйз вз-
плмвку, цм ла фапі лдвігкйагла омжомбка лаукмвмї Кмлуднуії гдоеавлмї номгоакз 
гомхмвм-сілалпмвмї гігезрайіжауії ра ноавмвмгм жабджндфдлля галмгм номудпу в 
Укоаїлі. Дм уієї омбмрз каырщ бурз жайуфдлі вігнмвіглі могалз гдоеавлмї вйагз і 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, лаукмвм-гмпйіглі упралмвз, вігмкі в уіи псдоі гіяйщлмпрі 
вфдлі ра ноакрзкз. 

Кйыфмві пймва: бймкфдил,  кознрмвайыра, узсомвзи каилілг, гігезрайіжауія, 
«Огіл», сілалпмвм-ноавмвд одгуйывалля, сілалпмві озжзкз. 

 
 
Кмвайщфук А. Т., Срдудлкм С. Г. Фзлалпмвшд озпкз в упймвзят узсомвшт 

нодмбоажмвалзи  
Цдйщы прарщз явйядрпя зппйдгмвалзд з алайзж номудппа урвдоегдлзя кознрмва-

йырш, а ракед гдлделм-сзлалпмвми гзгезрайзжаузз. Опмбмд влзкалзд угдйдлм 
номбйдкд ноавмвмгм одгуйзомвалзя номудппа узсомвзжаузз ла мрдфдпрвдллшт номп-
рмоат. Аврмош нозхйз к вшвмгу, фрм луела лдмрймелая оажоабмрка лауфлми кмлудн-
узз гмпугаопрвдллми номгоаккш гдлделм-сзлалпмвми гзгезрайзжаузз з ноавмвмгм 
мбдпндфдлзя галлмгм номудппа в Укоазлд. К ърми оабмрд гмйелш бшрщ нозвйдфдлш 
пммрвдрпрвуыцзд могалш гмпугаопрвдллми вйапрз з кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, лауф-
лм-зппйдгмвардйщпкзд уфодегдлзя, зжвдпрлшд в ърми псдод гдярдйщлмпрз уфдлшд з 
ноакрзкз. 

Кйыфдвшд пймва: бймкфдил, кознрмвайыра, узсомвми каилзлг, гзгезрайзжаузя, 
«Огзл», сзлалпмвм-ноавмвмд одгуйзомвалзд, сзлалпмвшд озпкз. 

 
 
Kovalchuk A., Stetsenko S. Financial risks in the face of digital transformation  
The civilization innovation of the first half of the 21st century. there are, in 

particular, digital transformations, as well as the emergence and active spread of 
cryptocurrency and digital tokens. Significant incentives for the adoption of digital 
cryptocurrencies globally today are: firstly, the lack of legislative and regulatory limits for 
digital cryptocurrency retransmission, in particular, not under the control of a state or 
interstate regulator (first of all, central banks); secondly, full anonymity about the real 
owners; third, the growing ability to pay for a wide variety of online services, especially 
financial transactions, instantly (on-line). 

The purpose of the article is to research and analyze the process of approval of 
cryptocurrency, as well as monetary and financial digitization. Special attention is paid to 
the problem of legal regulation of the process of digitalization in the domestic territories.  

Financial risk is one of the varieties of digital transformation dangers in the face of 
legal uncertainty. The likelihood of the occurrence and level of cryptocurrency risks is 
dependent on the polysystemic effects, which in most cases are not subject to control by 
public authorities. 

The current legal mechanisms, in the face of the shadow expansion of cryptocurrency 
operations, are not yet able to normalize these processes in a civilizational way. Therefore, 
it is important, without prejudice to the autonomy of relations where monetary 
monetaryisation is applied, to assert in them the rule of law by identifying and developing 
civilizational tools that will help to prevent the dangers and abuse in the IT sphere. This 
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approach, in turn, will make it possible to significantly support civilization gains in 
virtually all sectors of the national economy. 

The authors conclude that the scientific Concept of the state program of monetary 
and financial digitization and legal support of this process in Ukraine is urgent at the 
moment. This work should involve the relevant public authorities and local self-
government bodies, research institutions known in this field of scientists and practice. 

Key words: blockchain, cryptocurrency, digital mining, digitization, «Odin», 
financial regulation, financial risks. 


