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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Метою доповіді є дослідження сутності технології блокчейн як 

надійного та ефективного інструменту інформації, який створює незмінний 
цифровий реєстр транзакцій, що підтримується мережею комп’ютерів. Поки 

що наймасштабніша, але є підстави припускати, що не найважливіша. 

Твердження, що якась база даних (реєстр, або в деякій мірі певна книга 

обліку) це проривна технологія, неможливо висловити однозначно. Але в 

дійсно це так: значущість нового підходу до ведення баз даних не можна 

недооцінювати, тому що бази даних повинні бути важливі і повинні бути 

завжди і всюди. 

Блокчейн – це побудований за певними правилами безперервний 

послідовний ланцюжок або блок пов'язаних ланцюжків, що містять 

інформацію. Як правило, копії ланцюжків блокчейнів зберігаються 

незалежно один від одного на величезній кількості комп'ютерів. Тут будь-яка 
передача інформації відбувається у вигляді ланцюжка блоків (block – блок, 

chain – ланцюг), де кожен блок завжди містить інформацію про попередній 

блок. Кожна угода або транзакція записується і додається в ланцюжок 

розподіленої бази даних як новий фрагмент, якому присвоюється унікальний 

багатозначний числовий шифр. Цей фрагмент зберігає дані про дату, час, 

учасників, суму угоди та інформацію про всю мережу [1].  

В даний час для багатьох економістів вже давно зрозуміло, що 

блокчейн - це дуже важлива наскрізних технологій цифрової економки, з 

використанням якої економіка підприємства стане більш ефективною. 

Лідерои світових корпорацій давно визнали, що саме за цією технологією 

майбутнє. За даними Всесвітнього економічного форуму, 10% світового ВВП 

вже в 2027 буде зосереджено в блокчейне [2, 3]. 
Для бізнесу головними мотивами впровадження і використання 

блокчейна є оптимізація процесів і економія. Так, за підрахунками 

консалтіноговой компанії Accenture, використання цієї технології скорочує 

витрати банків в середньому на 30%. Причому темпи світового впровадження 

блокчейна вже дуже високі. За даними американського дослідницького 
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центру Juniper Resaurch (на серпень 2017 року), 57% компаній з числом 

співробітників більше 20 тис. Співробітників вже впроваджують блокчейн 

або планують це зробити. Найактивніше технологію використовують в сфері 

фінансів, при цьому поки головними аутсайдерами є легка промисловість і 

енергетика. На думку ряду експертів, в Україні блокчейн в першу чергу буде 

найбільш затребуваний в державному і банківському секторах, тобто там, де 

основне завдання - забезпечити прозорість взаємодії і захист від внесення 

змін до даних [4, 5]. 
Реєстри та бази даних були завжди. Це не просто переліки подій: 

реєстр - ці дані, впорядковані за певними правилами. Доступна і зрозуміла 

база даних - основа сучасної економіки. Реєстри прав власності фіксують, хто 

чим володіє, і це допомагає виключити непорозуміння або різночитання. 

Будь-яке підприємства - це теж реєстр - це записи про зв'язок виробництва і 

підрядних відносин, об'єднаних однією ідеєю (завданнями і цілями 

виробничо-комерційної діяльності підприємства). Держава веде облік 

підприємців і це нажеляе тих юридичним положенням і податковим 

статусом. Перепис населення відображає громадянський стан людей, містить 

ключові етапи їхнього життя, і ця інформація потрібна для людської 

взаємодії у всьому світі. 

Саме з реєстрів відомо, хто має право займатися політикою, певним 
видом виробничої діяльності, у кого який банківської рахунок, кому 

дозволено працювати з дітьми, хворими, студентами, хто може відвідувати 

обмежені території. Впорядкованість і облік змін - за замовчуванням означає, 

що дані зафіксовані і точні - основи сучасної ринкової економіки. 

Упровадження технології блокчейн забезпечить відстеження 

вантажів у режимі реального часу, скорочення робочого процесу і 

підвищення прозорості, оскільки блокчейн виявляється більш дешевою і 

безпечною інфраструктурою з найбільш високою масштабністю і простотою 

інтеграції порівняно з іншими технологіями. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ГКТС 

В сучасних умовах глобалізації та посилення конкуренції в 

туристичній галузі недостатньо мати ресурсний потенціал для ефективної 

економічної діяльності та розвитку. Розвиток туризму – це складний 

динамічний процес, який орієнтований на взаємодію всіх учасників 

внутрішнього та зовнішнього середовища в умовах швидкої та безперервної 

реакції на їх мінливість. На додаток до зовнішніх та внутрішніх факторів, які 

впливають на потенційний баланс та ефективність туристичної галузі, 

важливо знайти перспективні інструменти управління бізнесом для 

туристичної галузі, включаючи аутсорсинг. 
Л. Дяченко вважав, що управління – це економічна категорія, яка 

представляє особливу форму економічних відносин, що впливають на 

процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в інший 

стан відповідно до поставлених цілей. [2] 

Людський капітал в туристичній галузі займає виняткового значення 

згідно зі специфікою. Управління людськими ресурсами – це найважливіша 

складова менеджменту.  

Наразі формування людських ресурсів у туристичних компаніях 

зосереджувалося на якості, що відображається у перетворенні цих ресурсів у 

капітал, що залежить від вартості суб’єкта господарювання. Людський 

капітал сприяє обміну знаннями між різними учасниками туристичного 

ринку, тим самим підвищуючи інноваційні можливості та 
конкурентоспроможність підприємств. [3] 

Сьогодні, у зв’язку з пандемією та карантинними обмеженнями, 

туристична галузь, як й багато інших сфер господарської діяльності, втратила 

свої позиції. Попит на кадровий ресурс знизився. Одним з найбільш 

популярних та ефективних рішень для оптимізації діяльності – є аутсорсинг.  
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