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Blockchain – технологія цифрової економіки 

 

У світовій практиці колосальними темпами розвивається цифрова 

економіка. Найбільшою мірою сутність цієї дефініції може звестися до такого 

визначення: цифрова економіка - це господарська діяльність, в якій ключовим 

фактором виробництва є дані в цифровому вигляді, обробка великих обсягів та 

використання результатів аналізу яких, у порівнянні з традиційними формами 

господарювання, дозволяють суттєво підвищити ефективність різних видів 

виробництва, технологій, обладнання, зберігання, продажу, доставки товарів та 

послуг. Однак вона має як переваги, так і суттєві недоліки, одним із яких є ризик 

кіберзагроз, пов'язаний із проблемою захисту персональних даних.  

Частково вирішити цю проблему можна за допомогою так званої цифрової 

грамотності. Для бізнесу ризик кіберзагрози є також суттєвим аспектом [1].  Крім 

того, надто велика бюрократизація української економіки не дозволяє вести бізнес 

досить ефективно. Це обумовлюється тим, що для збору документів необхідно 

пройти дуже багато рівнів інстанцій, а це досить трудомісткий та тривалий 

процес. В результаті підвищується час для отримання необхідної інформації, щоб 

вибрати оптимальну стратегію для ведення бізнесу, що може негативно 

позначитися на малих підприємствах. Всі ці проблеми обумовлені тим, що в 

Україні на даний момент розвиток напрямів з аналітичної обробки відбувається 

дуже повільними темпами. Це викликано тим, що український уряд поки що не 

сильно зацікавлений у цьому напрямі, а це досить серйозне упущення. Так як при 

створенні, наприклад, єдиної платформи для ведення бізнесу, керівники змогли б 

позбутися всієї паперової тяганини, пов'язаної з обробкою і збором інформації, а 

державні органи могли б відразу відстежувати точність і законність будь-яких 

операцій. Однак такий метод вимагатиме суттєвого інвестування з боку держави, 

а також постійного обслуговування та вдосконалення такого проекту. Але цей 

напрямок може бути дуже перспективним і в майбутньому зможе окупити себе. 

Для України розвиток такого старпапа забезпечить суттєвий поштовх у розвитку 

інноваційних та технологічних розробок, що згодом може призвести до того, що 

такий продукт активно купуватимуть зарубіжні країни за умови його переваг 

перед іншими. Усього цього можна досягти шляхом створення єдиної системи на 

основі технології Blockchain. Плюси та мінуси такого інструменту наведені в 

табл. 1 [1]. 

Для бізнесу цей проект Blockchain буде перспективним, тому що завдяки 

йому керівникам не доведеться наймати великий штат співробітників для 

збирання всієї необхідної інформації. Також не доведеться витрачати великі гроші 
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на покупку консалтингових послуг. Все це призведе до того, що в організацій 

з'явиться більше вільних грошей у їхньому розпорядженні, які вони зможуть 

направити на розвиток та розширення бізнесу, а це дуже позитивно позначиться 

на українській економіці загалом. Окрім того, з'явиться можливість ліквідувати 

потенційні порушення у податковій сфері. 

  

Таблиця 1 – Позитивні та негативні характеристики технології Blockchain 
Позитивні характеристики Негативні характеристики 

Безпека Масштабність, тобто блокчейн 

не здатний забезпечувати 

величезну кількість транзакцій 

за короткий час 

Відкритість, тобто. вся база знаходиться у публічному 

доступі 

Взаємодія без посередників 

Зменшує транзакційні витрати 

Скорочує час проведення угод з кількох днів до кількох 

годин 

Велике навантаження на 

електромережі 

Дозволяє підприємствам позбутися зайвих статей витрат Недовіра з боку уряду 

 

Все це показує, наскільки великі перспективи такої технології, видно її 

плюси, але, однак, в Україні є суттєві мінуси для неї. Пов'язані вони з українським 

законодавством, оскільки не всі розуміють цю технологію, тому намагаються її 

всіляко уникати і останнім часом забороняти. Але якщо уряд України зможе 

абстрагуватися, вникнути в суть роботи Blockchain і гідно її оцінити, а також 

запропонувати шляхи з впровадження даної системи в роботу держави і 

підприємств, то це виведе рівень усіх сфер у країні на зовсім новий рівень. 
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Особливості та ознаки економіки знань 

 

У наші дні знання перетворюються на капітал, який приносить дохід носію 

знань. Для досягнення успіху будь-якого сучасного підприємства необхідно 

створити передумови для отримання прибутку з обсягу знань, які знаходяться у 

розпорядженні компанії, оскільки для досягнення високого рівня національного 

багатства лише природних ресурсів недостатньо. Капітал сам собою не може 

створювати блага, які потрібні споживачам, необхідний такий економічний ресурс 

як знання. Тому дуже важливо отримати відповіді на питання про процеси, що 

сприяють накопиченню та використанню знань. На збільшення ролі знань 

вказують такі терміни та поняття: знання як капітал; управління знаннями; основи 

знань; самобутня організація; інформаційні системи управління знаннями; 

виробництво знань; методи подання знань; формалізація знань; вилучення з даних 

знань тощо. [1-7]. 

У науковій літературі виділяють три етапи розвитку: аграрна економіка, 

індустріальна економіка, економіка, заснована на знаннях [1]. Термін "економіка 

знань" (або "економіка, що базується на знаннях") ввів в обіг Фріц Махлуп у 1962 

році, розуміючи під ним просто сектор економіки. Нині цей термін 

використовується визначення типу економіки, де знання грають вирішальну роль, 

а виробництво знань стає джерелом зростання. Економіка знань - нероздільна 

тріада ринків: ринку знань, ринку послуг та ринку праці. Їх не можна розглядати 

ізольовано, настільки тісно вони між собою взаємодіють. Звідси випливає багато 

наслідків, і це мають усвідомити люди, які приймають рішення у цій галузі. 

Економіка знань має чотири важливі особливості: 

а) перша – дискретність знання як продукту. Конкретне знання або 

створено, чи ні. Не може бути знання наполовину чи одну третину; 

б) друга особливість полягає в тому, що знання, подібно до інших 

суспільних (публічних) благ, будучи створеними, доступні всім без винятку; 


