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Упродовж останніх п’яти років Україна потерпає від збройних конфліктів, які спричиняють суттєві
втрати держаного бюджету. У цьому контексті важливою проблемою є окреслення перспектив і
розробка заходів щодо постконфліктного відновлення держави та її економіки. Сама можливість і
результативність таких заходів залежатимуть від фінансового потенціалу країни та її суб’єктів,
який є динамічним і перебуває під впливом інформаційних технологій, без впровадження яких не
може обійтися жодна інституція.
Роль цифрових форм грошей, краудфандингу та ICO було визначено з огляду на особливе значення
ІТ-трансформації фінансового потенціалу. Обґрунтовується, що у подоланні наслідків військових
конфліктів, їх впровадження сприяє залученню та прискоренню руху фінансових ресурсів. За
результатами узагальнення розробок і практики діяльності українських фінтех-компаній
сформовано засади застосування таких напрацювань для оцінки зовнішнього фінансового
середовища суб’єктів господарювання та проведення фінансового аналізу.
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ICO, Україна.
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Влияние ІТ-трансформации финансового потенциала государства во время его
постконфликтного восстановления
На протяжении последних пяти лет Украина страдает от вооруженных конфликтов, являющихся
причиной существенных потерь государственного бюджета. В этом контексте важной проблемой
является формирование перспектив и разработка мер относительно постконфликтного
восстановления государства и его экономики. Сама возможность и результативность таких мер
будут зависеть от финансового потенциала страны и ее субъектов, который является динамичным
и находится под влиянием информационных технологий, без внедрения которых не может
обойтись ни одно учреждение.
Роль цифровых форм денег, краудфандинга и ICO была определена с учетом особого значения ІТтрансформации финансового потенциала. Доказано, что в преодолении последствий военных
конфликтов их внедрение способствует привлечению и ускорению движения финансовых
ресурсов. По результатам обобщения разработок и практики деятельности украинских финтехкомпаний сформированы предпосылки таких нововведений для оценки внешней финансовой среды
субъектов хозяйствования и проведения финансового анализа.
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