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Вплив фінансових технологій на стабільність глобальної фінансової системи
Аналіз впровадження фінансових технологій довів, що їх застосування стає причиною ускладнення інституційної
структури глобальної фінансової системи, в результаті чого перестають діяти звичні функціональні зв'язки,
з'являються нові інститути і взаємозалежності, посилюються системні ризики. В цих умовах збільшується
нестабільність системи, в результаті чого відбувається перехід в новий інституційний стан. Проведений аналіз
впливу фінансових технологій на стабільність фінансової системи свідчить, що відсутність інституційної
підтримки нових фінансових технологій є найважливішим каталізатором дестабілізації ситуації в фінансовій галузі
та формування фінансових бульбашок на різних сегментах ринка.
Запропоновано шляхи зменшення негативного впливу фінансових технологій на стабільність фінансової системи
(розробка міжнародних пруденційних стандартів; перегляд ліцензійного режиму для фінансових компаній; робота
«регулюючих пісочниць» в рамках яких тестуються нові технології, бізнес-моделі та алгоритми, що лежать в
основі інновацій фінтех; юридичне врегулювання права власності на цифрові токени та чітке визначення
технології блокчейн в різних сферах життя тощо).
Ключові слова: цифрова економіка, фінтех, криптовалюти, фінансові бульбашки.
Класифікація JEL: E44, G10, G15.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Галина Азаренкова, Ирина Шкодина, Борис Самородов, Максим Бабенко, Ирина Онищенко
Влияние финансовых технологий на стабильность глобальной финансовой системы
Анализ внедрения финансовых технологий доказал, что их применение становится причиной осложнения
институциональной структуры глобальной финансовой системы, в результате чего перестают действовать
привычные функциональные связи, появляются новые институты и взаимозависимости, усиливаются системные
риски. В этих условиях увеличивается нестабильность системы, в результате чего происходит переход в новое
институциональное состояние. Проведенный анализ влияния финансовых технологий на стабильность финансовой
системы свидетельствует, что отсутствие институциональной поддержки новых финансовых технологий является
важнейшим катализатором дестабилизации ситуации в финансовой отрасли и формирования финансовых пузырей
на разных сегментах рынка.
Предложены пути уменьшения негативного влияния финансовых технологий на стабильность финансовой
системы (разработка международных пруденционных стандартов; пересмотр лицензионного режима для
финансовых компаний; работа «регулирующих песочниц» в рамках которых тестируются новые технологии,
бизнес-модели и алгоритмы, лежащие в основе инноваций финтех; юридическое урегулирование права
собственности на цифровые токены и четкое определение технологии блокчейн в разных сферах жизни и т.д.).
Ключевые слова: цифровая экономика, финтех, криптовалюты, финансовые пузыри.
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