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Солодовнік О. О., Докуніна К. І. Технологія блокчейн: суть і перспективи використання
в системі державних фінансів України
Історично склалося так, що в період кризових явищ з’являються нові інвестиційні проєкти, передові технології та фінансові інновації. Проте питання використання сучасних технологій у системі державних фінансів знаходяться на стадії формування, що актуалізує завдання аргументації
застосування інноваційних технологій, здатних забезпечувати простоту, швидкість, а головне, безпеку більшості фінансових операцій у сфері
державних фінансів. Метою статті є дослідження та систематизація існуючих підходів до визначення сутності поняття «блокчейн» задля
обґрунтування напрямів удосконалення системи державного управління та імплементації технології блокчейн у сфері державних фінансів. Досліджено визначення поняття «блокчейн» і запропоновано його трактування в такий спосіб: це розподілена база даних, що зберігає впорядковані
економічні транзакції та до якої, за умови виконання певних умов, можна приєднатися та виконати конкретну транзакцію. Визначено переваги
та недоліки використання технології блокчейн. Встановлено, що блокчейн має значний потенціал використання в різних сферах суспільного
життя і, незважаючи на певні недоліки, дозволить удосконалити систему державного управління. Аргументовано, що для забезпечення ефективності, інформаційної прозорості та безпеки операцій з бюджетними коштами доцільно застосовувати інноваційну технологію блокчейн.
Доведено, що імплементація цієї технології у сфері державних фінансів сприятиме вирішенню накопичених проблем. Визначено, що сучасна парадигма технології блокчейн стала базою для реалізації смарт-контрактів, проте питання застосування цієї технологій в таких контрактах
знаходиться на стадії формування та потребує вдосконалення в частині розробки концептуальних основ підписання смарт-контрактів різними
суб’єктами господарювання.
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Solodovnik O. O., Dokunina K. I. Blockchain Technology: The Essence and Prospects for Use in the Public Finance System of Ukraine
Historically, new investment projects, advanced technologies and financial innovations appear during the crisis period. However, the issues of using modern technologies in the public finance system are at the formation stage, which actualizes the task of arguing the use of innovative technologies that can provide simplicity,
speed, and most importantly, the security of most financial transactions in the sphere of public finance. The article is aimed at researching and systematizing existing approaches to defining the essence of the concept of «blockchain» in order to substantiate the directions of improvement of the public administration system
and the implementation of blockchain technology in the sphere of public finance. The definition of «blockchain» is studied and its interpretation is proposed as
follows: this is a distributed database with registered and ordered economic transactions which, subject to certain conditions, can be connected and to which a
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specific transaction can be performed. The advantages and disadvantages of using blockchain technology are determined. It is established that blockchain has
significant potential for use in various spheres of public life and, despite certain shortcomings, allows to improve the system of public administration. It is argued
that to ensure the efficiency, information transparency and security of operations with budget funds, it is advisable to use innovative blockchain technology. It
is proved that the implementation of this technology in the sphere of public finance will contribute to solving accumulated problems. It is determined that the
modern paradigm of blockchain technology has become the basis for the implementation of smart contracts, but the issue of the use of this technology in such
contracts is under formation and needs to be improved in terms of developing the conceptual basis for signing smart contracts by various economic entities.
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струє серйозний науково-технічний прорив і набуває
поширення майже в усіх сферах суспільного життя.
Станом на кінець березня 2021 р. загальна кількість
транзакцій у блокчейні становить понад 600 млн операцій (рис. 1).
Формування сучасного концепту блокчейну
відбувалось у три етапи [3]:
Блокчейн 1.0 – це криптовалюта, що застосовувалася в різних додатках.
Блокчейн 2.0 – це контракти, які представляють
собою класи економічних, ринкових і фінансових додатків, що працюють з різними типами фінансових
інструментів – акціями, облігаціями, ф’ючерсами, заставними, правовими титулами, розумними активами та розумними контрактами.
Блокчейн 3.0 – це додатки, сфера застосування
яких виходить за межі грошових розрахунків, фінансів і ринків, а поширюються на сфери державного
управління, охорону здоров’я, науку, освіти, культуру
та мистецтво.

У

сучасній економічній літературі та нормативних актах України є різні підходи до трактування поняття «блокчейн». Так, Спасітєлєва С. О.
та Бурячок В. Л. [10] під блокчейном пропонують розуміти спосіб зберігання даних, який ще називається
цифровим реєстром будь-яких операцій, впорядкований у блоки за ланцюговим принципом. На думку
Стефанчука Р. [11] технологія блокчейн представляє
собою децентралізований або розподілений електронний реєстр достовірних і незмінних даних, що
ґрунтується на криптографічних алгоритмах і фіксує
інформацію про всі здійснені транзакції в цифровому
просторі за допомогою створення блоків-транзакцій.
Акцент на процесному підході зроблено у визначенні,
запропонованому авторами [6]: блокчейн – це сувора
послідовність блоків – даних про транзакції, угоди та
контракти всередині системи, представлених в криптографічній формі, де всі блоки вбудовані в ланцю-
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сторично склалося, що в період кризових явищ
з’являються нові інвестиційні проєкти, передові
технології та фінансові інновації. У вітчизняній
практиці державного управління протягом останніх
років накопичилось чимало проблем, зокрема недосконалість бюджетного планування, невизначеність
пріоритетності державних інвестиційних проєктів,
низька ефективність державних видатків, порушення
бюджетної дисципліни, надмірне контрольне навантаження на бізнес тощо. Проте питання використання сучасних технологій у системі державних фінансів
знаходяться на стадії формування, що актуалізує завдання аргументації застосування інноваційних технологій, здатних забезпечувати простоту, швидкість,
а головне, безпеку більшості фінансових операцій у
сфері державних фінансів.
Дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів використання технології блокчейн
у системі державних фінансів присвятили свої праці
такі вітчизняні вчені, як: І. Брітченко, С. Волосович,
Ю. Даньшина, В. Кавецький, Г. Карчева, О. Колодізєв, О. Коцюба, Р. Лернатович, А. Літошенко, А. Лось,
Н. Пантєлєєва, Ю. Попівняк, О. Смирнова, С. Спасітєлєва, Р. Стефанчук, Г. Чекаловська, Н. Шишкова [1–
12] та ін. Високо оцінюючи здобутки цих та інших науковців, все ж зазначимо, що перманентні проблеми
у сфері управління державними фінансами актуалізують проблему обґрунтування напрямів і можливостей використання сучасних інноваційних технологій
для їх вирішення.
Метою статті є дослідження та систематизація
існуючих підходів до визначення сутності поняття
«блокчейн» задля обґрунтування напрямів удосконалення системи державного управління та імплементації технології блокчейн у сфері державних фінансів.
Технологія блокчейн з’явилась і почала використовуватися на практиці десять років тому, а на
сьогодні вона визнана однією з ключових технологій
Четвертої промислової революції, оскільки демон-
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Рис. 1. Динаміка кількості транзакцій в блокчейн [13]

жок та пов’язані між собою. Результати дослідження
нормативно-правової бази України вказують на те,
що на законодавчому рівні поняття «блокчейн» поки
що не визначено, проте в п. 5 ч. 1 ст. 1 проєкту Закону
України «Про віртуальні активи» [14] воно трактується як децентралізований публічний реєстр усіх проведених криптовалютних транзакцій, що були проведені суб’єктом криптовалютних операцій.
У технічному плані технологія блокчейн – це
розподілена база даних з відкритим початковим кодом, що забезпечує відстеження всіх транзакцій, яка
одночасно зберігається на багатьох серверах (у всіх
учасників) системи. У своїй найпростішій формі ця
технологія являє публічний обліковий запис, який
реєструє транзакції. Кожний раз, коли проводиться
транзакція, вона записується у вигляді інформаційного блока по всіх комп’ютерах, що беруть участь
у систем, її не можна змінити або вкрасти, тому що
оригінальні записи тут же можуть бути відновлені з
інших джерел.

Т

аким чином, під блокчейном у рамках нашого
дослідження будемо розуміти розподілену базу
даних, що зберігає впорядковані економічні
транзакції, і до якої, за умови виконання певних вимог,
можна приєднатися та виконати конкретну транзакцію. Створення таких транзакцій формує певний ланцюжок із блоків, який має свій унікальний хеш-номер.
Особливістю такого ланцюжка є можливість простежити записи та відомості за всю історію транзакцій, а
також неможливість внесення змін у ці записи.
На початковому етапі розвитку технології блокчейн передбачалось, що вона може застосовуватися
лише в фінансово-економічній сфері, але на сьогодні
можливості її використання в різних сферах майже
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не обмежені, зокрема це: кібербезпека, освіта, продажі та лізинг машин, сервіси для прослуховування музики онлайн, охорона здоров’я, зв’язок і комунікації,
транспорт і логістика, фінансові послуги, страхування, державне управління, криптовалюти та системи
платежів (у т. ч. міжнародні), банківська діяльність,
ідентифікація фізичних осіб і активів, юридичні послуги, краудфандинг, електронна комерція, продаж
програмних додатків, управління подорожами, ігровий бізнес і казино, доброчинність і пожертви, освіта,
енергетика, ринки капіталу, роздрібна торгівля, будівництво, медіа та телекомунікації, бухгалтерський
облік і аудит [5; 8; 15]. Крім того, на основі блокчейну створено «Всесвітню Книгу Обліку Цінностей»
(World Wide Ledger), що дає можливість обмінюватися
цінностями. Тепер віртуально можна обробляти все,
що для людини важливо та може бути представлено
в цифровому форматі: гроші, свідоцтва, договори,
права на власність [10]. Втім, найбільш успішними на
сьогодні прикладами застосування блокчейну є проєкти у фінансовій сфері, зокрема: мережа платежів,
цифрові валюти, браузер Brave, який має можливість
проводити анонімні платежі власникам сайтів.
У контексті нашого дослідження відзначимо,
що сучасна парадигма блокчейну стала також основою для реалізації смарт-контрактів. Такі контракти
представляють підвищений інтерес з боку фінансових і бізнесових структур, оскільки значною мірою
нівелюють проблеми цілісності інформації, безпеки та швидкості їх підписання. Актуальність запровадження новітньої технології блокчейн у смартконтрактах проявляється в необхідності формування
основ і подальшого розвитку такої форми контрактів
для різних суб’єктів господарювання, оскільки смартконтракти в значно оптимізують різні затрати та ви-
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Н

а підставі проведеного дослідження можемо
дійти висновку, що імплементація технології
блокчейн у сфері державних фінансів дасть
можливість:
 оптимізувати роботу системи електронних
закупівель, зокрема дозволить автоматично
генерувати дані щодо учасників і забезпечити
моніторинг дотримання законодавства при
державних закупівлях;
 підвищити ефективність, інформаційну прозорість і безпеку операцій з бюджетними коштами;
 знизити операційні витрати;
 підвищити ефективність адміністрування податків і зборів, зокрема ПДВ, акцизного податку, митних зборів;
 забезпечити транспарентність процедури визначення та відбору державних інвестиційних
проєктів, публічність і прозорість моніторингу виконання державних інвестиційних проєктів, дієвість контролю виконання строків
реалізації державних інвестиційних проєктів;
 запровадити крауд-інвестування з метою залучення приватних інвесторів на засадах публічно-приватного партнерства;
 вдосконалити процедури складання та виконання бюджетів, а також планів щодо їх виконання;
 вести електронний документообіг і фінансову
звітність, контролювати достовірність обліку.
Це, своєю чергою, сприятиме вирішенню ряду
актуальних проблем функціонування системи державних фінансів України, визначених у концептуальних документах державної влади [19; 20], зокрема:
 недосконалість стратегічного та середньострокового бюджетного планування, а також
оцінювання виконання державного бюджету;
 непослідовність податкової політики, її формування без урахування взаємозв’язку з реформуванням бюджетної політики, відсутність належного прогнозування бюджетних,
економічних і соціальних наслідків змін у системі оподаткування тощо.
 низька ефективність державних видатків та
адміністрування податків і зборів;
 відсутність єдиної процедури розгляду, відбору інвестиційних проєктів, а також бази даних
проєктів, які реалізовуються;
 низький рівень задоволення потреб населення в державних послугах і слабкість держав-
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Україні технологія блокчейн викликає активний інтерес користувачів. Так, за даними
Blockchain Research Institute [15] наша країна
представлена в списку з 14 країн, які визнані лідерами по впровадженню цієї технології. Крім того, Україна уклала угоду з міжнародною технологічною компанією Bitfury Group про переведення всіх електронних державних даних на блокчейн [16]. Bitfury почне з пілотного проєкту, в рамках якого на блокчейн
перейдуть державні реєстри, соціальне страхування,
держпослуги та охорона здоров’я. Після завершення
пілотної стадії на розподілений реєстр будуть переведені всі сфери, включаючи кібербезпеку [10]. Наразі Україна вже має успішні блокчейн-проєкти у сфері
державного управління – перша стаціонарна блокчейн-система голосування «NaRada», яку розроблено
у 2016 р. та успішно впроваджено міськими радами
Одеській області [17]; український блокчейн-стартап

Bloqly [18], учасниками якого розроблено рішення
для SMART CITY щодо комплексних черг і реєстрів
для міста та громади. Отже, наявний досвід використання технології блокчейн вказує на її значний потенціал у вирішенні проблем державного управління,
зокрема в системі державних фінансів.
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трати задля досягнення кінцевої мети їх підписання
за умови виконання чітких і конкретних операцій.
Узагальнюючи досвід використання технології
блокчейн, можна виділити такі її переваги:
 децентралізація – учасники мережі рівні між
собою та можуть обмінюватися даними безпосередньо;
 надійність (захищеність, безпека) – майже
виключена підміна даних і хакерські атаки,
оскільки використовуються спеціальні зашифровані ключі;
 прозорість – усі блоки доступні для публічного перегляду, можна перевірити історію
будь-якої транзакції;
 універсальність – блокчейн може застосовуватися в різних сферах;
 усунення посередника – можливість перевірити транзакції без втручання людини, тобто
без посередника, що мінімізує ризики помилок. За цим принципом укладаються так звані
«розумні контракти», автоматично, відповідно до заздалегідь визначених правил;
 зменшення витрат – учасники мережі, замінюючи існуючі системи реєстрації даних,
істотно зменшують свої витрати в довгостроковому періоді.
Разом із тим, блокчейн має недоліки, основними
з яких є:
 низька адаптивність – при зростанні інтенсивності транзакцій, кількості блоків та вузлів знижується оперативність всієї системи;
 незворотність – неможливо відмінити передачу даних блокчейн, навіть зроблених помилково;
 атака 51% – якщо в блокчейні деяких монет
(типу біткойна) більшість обчислювальних
потужностей буде належати одному пристрою, то цілісність може порушитись.
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ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження узагальнено існуючі підходи до визначення сутності поняття «блокчейн» та вдосконалено трактування даного поняття, яке визначається як розподілена база даних, що зберігає впорядковані економічні транзакції,
і до якої, за умови виконання певних умов, можна приєднатися та виконати конкретну транзакцію. Встановлено, що технологія блокчейн має значний потенціал
використання в різних сферах суспільного життя, та,
незважаючи на існуючі недоліки, дозволить удосконалити систему державного управління. Аргументовано, що для забезпечення ефективності, інформаційної
прозорості та безпеки операцій з бюджетними коштами доцільне застосування сучасної інноваційної технологій блокчейн. Доведено, що імплементація технології блокчейн у сфері державних фінансів сприятиме
вирішенню накопичених проблем, зокрема дозволять
вдосконалити процедури складання та виконання
бюджетів, знизити операційні витрати, забезпечити
транспарентність процедури визначення та відбору
державних інвестиційних проєктів. Визначено, що сучасна парадигма технології блокчейн стала базою для
реалізації смарт-контрактів і потребує розробки концептуальних основ підписання смарт-контрактів різними суб’єктами господарювання, зокрема на засадах
публічно-приватного партнерства.
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них інституцій з огляду на великий розмір видатків сектора загального державного управління;
 перманентні порушення бюджетної дисципліни;
 надмірне контрольне навантаження на бізнес.
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