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у  спеціальних  обчислювальних  центрах,  кожний  з  яких  обслуговує  кілька 
десятків податкових центрів,  а  також  забезпечує обмін податковою  інфор-
мацією  та  послугами. Наприклад,  у  разі  потреби  певний  обчислювальний 
центр може взяти на себе обробку декларацій іншого центру, перевантаже-
ного нині роботою [3].

На противагу Франції, в Україні, незважаючи на активний процес євро-
інтеграції,  наразі  немає  можливості,  беручи  до  уваги  тяжке  економічне 
становище, повністю перейняти податковий досвід інших держав. Проте, за 
думками багатьох науковців, податки – це фундаментальна похідна успішної 
економіки, складова частина соціального та етичного добробуту населення. 

Розглядаючи податкову систему Франції порівняно з українською, можна 
говорити  про  її  більшу  ефективність.  Багато  її  переваг  майже  дзеркально 
проектуються  у  сферу  проблем  української  податкової  системи  –  слабкий 
територіальний аспект, низьке збирання, слабко виражені соціальні функції, 
суперечливість  багатьох  податків.  Але  тут  варто  враховувати  період  часу, 
протягом якого розвивалися системи. Українська податкова система тільки 
формується.  Її  переваги  в  тому, що  у  власному  розвитку  вона може  вико-
ристовувати досвід багатьох країн світу. І французький досвід також був би 
корисним. Серед рис, які можна запозичити у французької податкової сис-
теми, у першу чергу, слід назвати соціальну спрямованість і територіальний 
аспект.
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ

Бурхливий  розвиток  цифрових  технологій  обумовлює  трансформацію 
суспільства та економіки. Повсюдне поширення цифрових технологій спри-
яють створенню нових електронних продуктів, послуг і форм, у яких вони 
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пропонуються. Ефективним інструментом для реалізації можливостей циф-
рової економіки є технологія «блокчейн».

Блокчейн – це розподілена база даних, що є безперевним і послідовним лан-
цюжком блоків, які містять інформацію, тобто відсутній єдиний центр зберігання 
даних. Саме тому інформація в такій базі є більш надійно захищеною, а синхро-
нізація даних відбувається швидко. Блокчейн як технологія виник завдяки появі 
криптовалют. Проте зараз його використання є більш універсальним, оскільки 
має багато очевидних переваг для зберігання, обробки та обміну даними.

Зміст технології «блокчейн» розкриває назва, що походить із двох англій-
ських слів – block  і chain  (ланцюжок блоків). Тут  інформація групується в 
блоки, а вони, своєю чергою, – у послідовний ланцюг. Записують новий блок 
у систему ноди (англ. node – вузол мережі блокчейн, що складається з одного 
або  кількох  комп’ютерів  і  є мінімальною  та  неподільною одиницею блок-
чейн-мережі),  які  розраховують  хеш-суму  (що  є  алгоритмом шифрування) 
і  записують  її  в  блокчейн,  пов’язуючи  з  попередньою.  Як  наслідок,  блок 
останньої версії містить дані щодо всіх попередніх. І коли хтось втрутиться 
в систему, наприклад. змінить інформацію в одному з блоків, останній про-
сто «зламається» – зміниться хеш-сума, і весь ланцюжок стане невалідним. 
Якщо в дані не вносилися зміни, то ноди підтверджують їх валідність і блоки 
зберігаються в блокчейн. 

Застосування технології блокчейн сприяє поширенню інформації, дозво-
ляє  відстежувати  цифрові  активи,  підтверджувати  їх  автентичність,  але 
обмежує можливості її копіювання.

Технологія  «блокчейн»  успішно  використовується  перш  за  все  для 
підтримки  ринку  криптовалют,  зокрема  біткойну.  Однак,  можливості 
використання  технології  «блокчейн»,  що  дозволяють  здійснювати  з  його 
допомогою  цифровими  цінностями,  контрактами,  іншим  підтвердженим 
майном, практично безмежні (рис. 1).

Фінансовий  сектор  одним  з  перших  звернув  свою  увагу  на  техно-
логію  «блокчейн»,  оскільки  спрощення,  пришвидшення  і  здешевлення 
транзакцій для гравців цього ринку є надзвичайно важливими. Сфер засто-
сування блокчейну у фінансовому секторі дуже багато: банківський ринок, 
страхування, фондова біржа тощо. Здійснення транзакцій на базі блокчейн-
технології  усуває  проблему  «людського  фактора»,  зайвих  посередників, 
максимізує рівень безпеки таких операцій на випадок шахрайства чи злому. 
Найперспективнішим напрямом застосування блокчейну у фінансовій сфері 
є розробка нової  системи міжбанківських  і міжнародних розрахунків. Над 
цим проектом працюють паралельно багато компаній. Багатофункціональна, 
швидка  система  розрахунків,  яка  зможе  підтримувати  й  обробляти  великі 
масиви даних стане інноваційним проривом на фінансовому ринку і змінить 
конкурентні позиції багатьох габаритних світових гравців.
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Початок  розвитку  блокчейн-індустрії  в Україні  припадає  на  2014  р.  із 
відкриттям Сатоші-скверу, Біткоїн посольства та Bitcoin Foundation Ukraine. 
Тоді в посольстві Біткоїна працювало кілька людей, а ентузіасти й експерти 
обмінювалися  ідеями  на  зустрічах  у  сквері.  В  Україні  створена  і  працює 
Асоціація «Блокчейн України» (БАУ), яка об’єднує фахівців, співпраця яких 
бере початок із 2014 року. БАУ є некомерційною організацією, яка активно 
сприяє  поширенню  інтеграції  технології  «блокчейн»  в  економіку України. 
Сьогодні кількість інформації та освітнього контенту, створеного в Україні на 
тему блокчейн-технологій і криптовалют величезна, в середньому щотижня 
проводяться заходи, а ком’юніті та всі, хто бажає, мають можливість зустрі-
чатися на новій фізичній локації. більшість компаній були засновані в 2017 
році – 32 % від загальної кількості опитаних, менше, 20 %, в 2016 році, 14 
% у 2018, 12 % в 2015 і по 8 % в 2014 і до нього. Більшість фаундерів ком-
паній прийшли у сферу блокчейн із розробки та програмування, фінансів та 
інвестицій, а також криптографії та криптовалют, що говорить про сильну 
експертизу засновників компаній. 

Україна  потрапила  до  списку  14  країн-лідерів  із  впровадження  блок-
чейну.  У  квітні  2017  року  уряд  уклав  угоду  з  американською  компанією 
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Рис. 1. Сфери використання технології блокчейн 
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Рис. 1. Сфери використання технології блокчейн
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“BitFury”  про  переведення  державних  реєстрів  на  блокчейн-платформу. 
А в жовтні 2017 року Міністерство аграрної політики та Агентство з питань 
електронного  уряду  запустили  оновлений  Державний  земельний  кадастр, 
який працює на технології «блокчейн».

Крім того, у вересні 2017 р. Державне агентство з питань електронного 
урядування  перевело  на  блокчейн-систему  держзакупівель  «Сетам»,  яка 
займається реалізацією арештованого, конфіскованого та заставного майна 
банкрутів.

У  подальшому  прогнозується  активне  впровадження  технології  блок-
чейн  не  лише  у  фінансовий  і  корпоративний  бізнес,  але  і  в  е-урядуванні, 
соціальні медіа, освіту, тощо.

Технологія  «блокчейн»  відкриває  нові  можливості  для  економічних 
суб’єктів,  створює  основи  для майбутнього  економічного  розвитку  і  зрос-
тання не лише на рівні підприємницьких структур, але й на рівні держави.
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імені Леоніда Юзькова

БІДНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Обрана тема є актуальною із суспільно-політичного погляду захисту інте-
ресів населення, що із недавнього часу стала особливо важливою складовою 
збереження трудових ресурсів України, адже таке явище як «бідність» є одним 
із  основних  чинників  масштабної  трудової  міграції  українців.  За  останні 
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