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БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

Технологія блокчейн – новітня технологія, що з кожним днем набуває все 

більшої популярності і стрімко розвивається. Хоча криптовалюти були першим 

улюбленим використанням блокчейну, сьогодні ця технологія революціонізує всі 

провідні галузі.  

Якщо у світі крипто активи є визнаними на державному рівні вже не перший 

рік, наприклад, в Естонії, США, Данії [1], то на території України вони мали 

неврегульований статус. Зовсім недавно Верховна Рада України ухвалила 

законопроєкт «Про віртуальні активи», що дасть змогу легалізувати ринок 

криптовалют в Україні. Саме завдяки цьому закону український ринок крипто 

активів можна буде вивести з тіні та почати впровадження блокчейн-технологій у 

наше повсякденне життя. 

Блокчейн – це розподілена база даних для запису та перевірки операцій, яка 

ґрунтується на сучасних алгоритмах математичного обчислення і виключає 

людський чинник у прийнятті рішень [2]. Тобто, це певний ланцюжок блоків, де 

кожен наступний блок містить інформацію про попередню трансакцію. Тому треба 

зазначити, що ця система забезпечує безпечне, постійне та прозоре зберігання даних. 

Використання блокчейн-технологій має багато переваг у порівнянні з іншими 

традиційними технологіями, виділимо основні з них[3, 4]: 

 Децентралізація. Трансакції, що зберігаються в блоках, містяться в 

мільйонах комп’ютерів, які беруть участь у ланцюжку. 

 Прозорість. Дані в реєстрі блокчейну легко доступні для перегляду. 

Якщо історія трансакцій змінюється, усі в мережі можуть бачити зміни, що 

відбулися та оновлений запис. 

 Конфіденційність. Уся інформація є зашифрованою, ідентифікувати 

одержувача або відправника даних можна лише за номером гаманця. 

 Надійність. Блокчейн утворений складним рядом математичних чисел, і 

його неможливо змінити після формування. Ця незмінна й непідкупна природа 

блокчейну обороняє його від фальсифікованої інформації та злому. 

 Компроміс. Прийняття рішення щодо додавання нового блоку 

відбувається за умови згоди всіх учасників. 

З-поміж недоліків виділимо такі: 
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 Масштабованість. Оскільки кожен вузол-учасник має перевірити 

трансакцію в мережі, а загальна кількість трансакцій, що відбуваються за секунду, 

обмежена, для здійснення трансакції може знадобитися до кількох годин. 

 Високе споживання енергії. На прийняття деяких рішень витрачається 

багато енергії. 

 Висока вартість впровадження. 

 Складність. Робота з технологією блокчейн передбачає отримання 

абсолютно нового словникового запасу. Це дуже складна галузь, яка не може бути 

освоєна й застосована за одну ніч. 

Ще у 2016 році під час конференції Cashless Ukraine Summit в Києві НБУ 

представив проект створення альтернативи картковим розрахункам завдяки випуску 

електронних грошей на базі блокчейн.  

В умовах сьогодення банки, як такі є застарілими, усе більше набувають 

популярності банки без відділень, такі як Моnobank, Izibank та Sportbank. Але на 

цьому прогрес не зупиняється і в Європі активно відбувається процес впровадження 

блокчейн технологій у банківську систему, що має скоротити час, витрачений на 

паперову роботу щодо схвалення кредитів, отримання рахунків та ін. Так, за даними 

компанії «we.trade», що займається розробленням блокчейн-систем для 

європейських банків, перехід від звичайної системи управління до блокчейну 

скорочує час отримання кредиту клієнтом із 7 днів до 1 години. 

Проаналізувавши переваги й недоліки, що були наведені вище, можна 

сказати, що застосування блокчейн-технологій у банківській сфері є доволі 

прогнозованим, воно допоможе вирішити певні проблеми цієї сфери діяльності, 

зробити її ефективнішою та економнішою. Наведемо приклади застосування 

блокчейну, що можуть удосконалити традиційну банківську систему, у розрізі до 

певних категорій: 

1. Платежі: за допомогою створення децентралізованої книги для платежів, 

технологія блокчейн могла б сприяти швидшим платежам із нижчими комісіями, ніж 

банки. 

2. Системи оформлення та розрахунків: розподілені книги можуть знизити 

операційні витрати та наблизити нас до операцій між фінансовими установами в 

реальному часі. 

3. Збір коштів: Initial Coin Offerings (ICO): запровадження нової моделі 

фінансування інноваційних технологічних проєктів. 

4. Цінні папери: токенізуючи традиційні цінні папери, такі як акції та 

облігації, і розміщуючи їх на публічних блокчейнах, технологія блокчейн могла б 

створити більш ефективні ринки капіталу. 

5. Позики та кредити: усуваючи потребу в посередниках, технологія 

блокчейн може зробити процес позичання грошей безпечнішим та забезпечити 

нижчі відсоткові ставки. 

6. Процедури KYC та AML: зберігаючи інформацію про клієнтів на 

децентралізованих блоках, технологія блокчейн спрощуватиме процес обміну 

інформацією між фінансовими установами. 
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Отже, можемо зробити висновок, що застосування блокчейн-технологій є 

доволі багатообіцяючим, оскільки ця технологія є дійсно еволюційною. Вона надає 

можливість обійтися без посередників, викликає довіру в користувачів, не має 

потреби у єдиному управлінському органі, бо тільки учасники трансакцій 

приймають участь в операціях обміну інформацією.  

Використання блокчейну підвищить прозорість фінансової системи, 

спростить процедуру документообігу, покращить контроль дотримання норм 

нормативно-правового регулювання. Ця технологія може дійсно вплинути на сферу 

банківських послуг, де є висока необхідність безпеки та оброблення даних клієнтів. 

Блокчейн дає поштовх задуматися для багатьох установ про її переваги, адже 

вона суттєво полегшить процедуру проведення платежів та онлайн-трансакцій, а 

також повністю змінить уявлення суспільства про побудову довірчих відносин [5]. 

Цьому має сприяти трансформація регуляторних засад функціонування фінансового 

ринку, спрямована на врегулювання правових функціонування криптоактивів, їх 

емісії та оподаткування [6]. Неоднозначний вплив використання блокчейну на 

конкурентне середовище на ринку фінансових послуг також має бути врахований у 

регулятивних заходах на фінансових ринках [7]. 
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