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Починаючи з 2014 р. процес децентралізації вла-
ди в Україні призвів до того, що за 5 років було 
утворено 876 територіальних громад, а станом 

на 1 січня 2019 р. у 782 громаді успішно пройшли перші 
вибори [1]. Однак ці статистичні показники вказують 
на незадовільний темп формування об’єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ), оскільки загальна їх кількість 
мала б становити близько 8 тисяч (тобто наразі за 5 ро-
ків утворено 10 % від загальної кількості новоутворе-
них ОТГ, і залишається відкритим питання можливості 
вчасного завершення процесів децентралізації). Подібне 
можна пояснити політичною кризою, яка виникла в сус-
пільстві у зв’язку з російською агресією на сході України 
та в Криму.

Станом на січень 2019 року кількість неприєдна-
них s необ’єднаних територіальних громад становила 
6934. Враховуючи, що за 2018 рік кількість таких громад 
зменшилася лише на 284, то можна з впевненістю ска-
зати, що процес децентралізації гальмується. Наступ-
ні місцеві вибори заплановані на 2020 рік, тому у гро-
мад є ще час надолужити упущений час та можливості. 
До того ж чим більше громад підуть на перші вибори 
в 2020 році, тим більше грошей буде зекономлено. Та-
кож варто зазначити, що, незважаючи на всю складність 
децентралізації та поступове коригування законів під 
наявний адміністративно-територіальний устрій, кіль-
кість громад є достатньою для проведення системного 
аналізу.

На жаль, чисельність науковців і дослідників, які 
вивчають вплив діджиталізації та інноваційних засобів 
загалом на процес децентралізації, вкрай мала. В робо-
ті, окрім традиційних джерел, було досліджено чималу 
кількість сайтів ОТГ та офіційний сайт децентралізації 
[11]. Крім того, нами було розглянуто приклади впрова-
дження технології блокчейн за кордоном та його можли-
вості в ОТГ. До списку тих, хто досліджував блокчейн, 
можна виділити таких: С. Накамото, Н. Рубіні, М. Свон, 
С. Равал, М. Гур’єва, С. Ріппа та ін.

Метою статті є проведення незалежного оціню-
вання рівня реалізації децентралізації в Україні, а також 
дослідження стану впровадження різних інноваційних 
технологій в ОТГ. При цьому ставилося на меті вибрати 
з прикладів успішних реалізацій сучасних технологій ті, 
які можна імплементувати в сучасних умовах.   

На нашу думку, однією з причин повільної децен-
тралізації влади є низький рівень використання іннова-
ційних засобів діджиталізації управлінських послуг, що, 
зокрема, проявляється через певну пасивність на облас-
ному та загальнодержавному рівнях. Підтвердженням 
цієї гіпотези є досвід Республіки Польщі, у якій внаслі-
док розвитку IT-рішень проекту PESEL цей індивідуаль-
ний номер почали використовувати в усіх сферах жит-
тєдіяльності (навчання, лікування, телефонія, кредиту-
вання, працевлаштування тощо). По суті номер PESEL 
використовується у всіх польських онлайн-реєстрах, що 
певним чином нагадує досвід США щодо використан-
ня спеціального коду соціального страхування (Social 
Security number). Діджиталізація послуг і введення сис-
теми універсальних ідентифікаторів дозволили реалізу-

вати інноваційний проект «mObywatel», який дозволив 
польським громадянам використовувати смартфон од-
ночасно як паспорт, водійські права, кредитну картку, 
а також виконувати верифікацію ряду електронних до-
кументів, встановлюючи їх чинність (в уряді, поліції, 
готелях тощо).

В Україні новостворені добровільно об’єднані гро-
мади також демонструють широкий інтерес до впро-
вадження подібних інновацій, оскільки члени громади 
безпосередньо зацікавлені мінімізувати витрати часу, 
перебуваючи в чергах за довідками та отримуючи інші 
послуги. Одним із яскравих позитивних прикладів вирі-
шення зазначених проблем є досвід Бобринецької ОТГ 
[2], у якій успішно проводиться електронний запис у до-
шкільні навчальні заклади через Інтернет через власний 
сайт (відкритість списків дозволила побороти коруп-
ційну складову). Баштанська ОТГ веде електронну чергу 
реєстрації безробітних, що, своєю чергою, дозволило 
швидше реагувати на зміни індексу безробіття [3]. При 
цьому можливості ІТ-технологій дозволяють мобільно 
ліквідувати черги у закладах охорони здоров’я, побуту, 
а також швидко отримати онлайн-довідки з різних дер-
жустанов і відомств тощо.

Найбільш важливим інноваційним засобом ді-
джиталізації управлінських послуг в ОТГ з точки зору 
отримання швидкого позитивного економічного ефекту 
стало впровадження таких новітніх технологічних сис-
тем, як Prozorro та Zakupki.ua. Ці комп’ютерні програ-
ми дали змогу, з одного боку, економити кошти шляхом 
проведення аукціону на зменшенні вартості, а з іншого 
боку – відкрили шлях до розвитку мережі малого та се-
реднього бізнесу, який отримав у вільному доступі ін-
формацію про потреби у конкретних товарах і послугах 
(раніше бізнесменам потрібно було витрачати власні 
кошти чи ділитися частиною прибутку з третіми особа-
ми для своєчасного отримання відповідної інформації). 
Подібне зменшує корупційну складову, збільшує зрос-
тання конкурентоздатності та покращує інвестиційний 
клімат.

За словами прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана, використання системи Prozorro дало 
можливість зекономити 19,1 млрд грн з 27 лип-

ня 2016 року по 27 липня 2017 року. За той же час сума 
оголошених торгів збільшилася майже в 10 разів – із 
75 млрд  грн до 725 млрд грн. Подібне говорить про 
збільшення рівня прозорості закупок і дієвість цієї сис-
теми [6]. Враховуючи, що не тільки державні компанії 
оголошують закупку, а й приватні, можна дійти висно-
вку, що система отримала визнання серед представни-
ків бізнесу.

На нашу думку, в Україні недооцінено можливості 
технології блокчейн. Якщо порахувати кількість при-
ватних компаній, які використовують блокчейн, то їхня 
кількість не перевищує кількох десятків. Складніша си-
туація в державному секторі, де технологію блокчейн 
використовують одиниці підприємств.

Перевагою технології блокчейн є стійкість до мо-
дифікації даних. Це «відкритий, розподілений ланцюг 
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даних, який може ефективно і постійно реєструвати 
транзакції між двома сторонами» [7]. Для використан-
ня в ролі розподіленого каталогу технології блокчейн 
вона, як правило, управляється мережею однорангових 
вузлів, спільно дотримуючись протоколу для взаємодії 
між вузлами і перевірки нових блоків. Після запису дані 
в  будь-якому блоці не можуть бути змінені заднім чис-
лом без зміни всіх наступних блоків, що вимагає кон-
сенсусу більшості мереж. Хоча записи в блокчейн не є 
незмінними, технологію блокчейн можна вважати за-
безпеченою у проектуванні мережевих ресурсів, проте, 
з іншого боку, технологія потребує великих обчислю-
вальних ресурсів (деталі в [7]).

Оцінивши світову практику застосування тех-
нології блокчейн, можемо оцінити потенціал 
і можливості. Розглянемо динаміку зміни об’єму 

інвестицій в  блокчейн-технології та криптовалюти.
Графік демонструє значне зростання інвестицій 

у 2014 році і їх певне скорочення вже у 2015 році. Про-
те вже в 2016 році бачимо зростання інвестицій, яке не 
тільки вище показників 2015 року, а й вище показника 
2014 року. Хоча і варто врахувати, що динаміка не йде на 
цілковите зростання, а має зростати та спадати, які мож-
на врахувати не лише як результат падіння чи зростання 
зацікавлення, а й певними іншими процесами, які відбу-
ваються у фінансово-економічному секторі цілого світу.
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Рис. 1. Інвестиції в біткойн- і блокчейн-простір

Джерело: сформовано авторами на основі [7].

У цьому графіку показано інвестиції, які безпо-
середньо залучені в технологію блокчейн або пов'язані 
з ними технології. Крім того, не розглядалося фінансу-
вання через ICO, а тільки традиційні інвестиції: посіви, 
ангельські раунди, літерні раунди (A, B, C і так далі). 

В 2018 році шведський Центробанк оголосив до-
волі цікаву для фінансистів і банкірів новину – запуск 
експериментальної програми – запуск електронної ва-
люти е-Крона. 

Для Швеціє це є доволі логічний та продуманий 
крок, адже об’єм коштів, якими було заплачено 
у вигляді готівки рівнозначний об’єму коштів, 

пройшов через мобільні виплати. Нижче (рис. 2) наве-
дено статистику співвідношення виплат готівкою та мо-
більними додатками.  

Подібний рівень об’єму оплати готівкою в номі-
нальній сумі у Швеції можна порівняти з показником 
1990 року. Ця країна без перебільшення вважається од-
ним із флагманів діджиталізації та побудови самодостат-
ньої та прибуткової системи органів самоврядування.

Цікавим для аналізу є випадок, який трапився на 
виборах в С'єра-Леоне 7 березня 2018 року. Місцева вла-

да найняла швейцарську компанію, яка спеціалізувалася 
на децентралізації даних та використанні технології блок-
чейн. Завдяки комп'ютерному опрацюванні дані були до-
стовірні та пораховані на дві години раніше, ніж про них 
було оголошено офіційною виборчою комі сією  [8].

Подібний випадок навіть викликав хвилю обурен-
ня та недовіри в С’єра-Леоне, адже жителі не розуміли 
механізми, принципи та можливості технології блок-
чейн.

Ще один наочний приклад – перші муніципальні 
вибори з використанням технології блокчейн, які про-
йшли в штаті Західна Вірджинія, США. Голосувати мож-
на було звідки завгодно без всяких відкріпних бюлете-
нів і без особистого візиту в дільничні виборчі комісій 
або посольство. Зараз місцева влада розглядає питання 
про застосування технології [9].

В Україні Державний земельний кадастр один з не 
багатьох органів, який перейшов на технологію блок-
чейн. В ньому технологію блокчейн використовувати-
муть як функцію прозорого та єдиного майданчика для 
здійснення торгів землею.

Крім того, в жовтні 2017 року Міністерство 
аграрної політики та продовольства України спільно 
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з Державним агентством електронного урядування та 
Transparency International Україна презентували новий 
Державний земельний кадастр, який відтепер працюва-
тиме на технології блокчейн. Упровадження цієї техно-
логії дозволить забезпечити надійну синхронізацію да-
них, що унеможливить їх редагування в результаті будь-
якого втручання, а також дасть можливість здійснювати 
тотальний контроль за системою.

Постанову про перехід Держземкадастру на тех-
нологію блокчейн було прийнято на засіданні Кабінету 
Міністрів України 21 червня 2017 року.

Важливим кроком для інноваційного розвитку 
ОТГ стало створення центрів надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП), які пропонують 

70 адміністративних послуг. Велика частина докумен-
тообігу та баз даних успішно пройшли процес діджита-
лізації і стали доступні у цифровому вигляді, що дало 
можливість вносити до них зміни у кожній громаді, яка 
має ЦНАП. У цьому контексті варто наголосити на ще 
одному інноваційному засобі – блокчейн-платформі 
Державного земельного кадастру, який реалізував тех-
нологію блокчейн у процедурі отримання виписок з ре-
єстру та захисту інформації від несанкціонованої зміни. 
Цей інноваційний засіб захисту та структурування ін-
формації передбачає під час кожного отримання запису 
у блокчейн-середовищі формувати відповідну унікальну 
транзакцію, що унеможливлює виконання шахрайських 
операцій, а саме уберігає систему від прямої зміни да-
них, які вже внесені в систему. Таким чином, будь-яка 
спроба редагування транзакції матиме ідентифікатори 
хеш, відмінні від усіх інших. 

Ми поділяємо думку І. Олійніченко, що «…авто-
матизована інформаційно-телекомунікаційна система 

«Державний реєстр виборців» призначена для виконан-
ня передбачених Законом інформаційно-технологічних 
процедур, спрямованих на забезпечення ведення Реє-
стру виборців в Україні» [12], але ведення персоніфіко-
ваного обліку виборців, на нашу думку, потрібно прово-
дити на основі технології блокчейн, що унеможливить 
робити несанкціоновані зміни у базі даних Реєстру 
ідентифікаційних персональних даних виборців. Модулі 
блокчейн мають бути зосереджені на базі ОТГ, що збе-
рігатимуть конфіденційну інформацію про персональні 
дані виборців, які проживають у межах громади. Потім 
технологія дозволятиме поєднувати зазначені індивіду-
альні дані з базами службових персональних даних, що 
є у розпорядженні органів ведення Реєстру. 

На нашу думку, саме блокчейн дозволить утвори-
ти єдину систему контролю даних за процесом внесення 
записів (змін) персональних даних, особливо у випадку 
знищення записів, у базі даних Державних Реєстрів (ве-
дення обліку відповідей на запити виборців; формуван-
ня, ведення обліку та виготовлення в порядку уточнен-
ня персональних даних, формування бази цифрових 
підписів та ін.). 

При цьому сучасні інноваційні засоби відкривають 
нові шляхи боротьби з рейдерством, незаконною агро-
холдингізацією тощо (детально ці питання досліджено 
в [4; 5]), що відкриває нові можливості для іноземних 
інвесторів у тих галузях національної економіки, де є 
прозорість і гарантії повернення інвестицій.

ВИСНОВКИ 
Таким чином, збільшення рівня діджиталізації 

послуг в ОТГ не лише сприятиме підвищенню ефек-
тивності децентралізації влади та створюватиме ряд 
переваг для членів відповідної локальної громади, але 
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Джерело: сформовано авторами на основі [10].
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й покращить загальний інноваційно-інвестиційний клі-
мат в  Україні. 

Використовуючи досвід діджиталізації країн ЄС та 
світу, варто розширити можливості впровадже-
ного в Україні ідентифікаційного коду особи (ана-

логічно до польського номеру PESEL), використовуючи 
його не лише як ідентифікатор для цілей оподаткуван-
ня, але й у інших сферах життєдіяльності членів ОТГ. 
Зокрема, доцільно розширити дистанційні можливості 
через створення онлайн-кабінетів, оцифровування реє-
стрів і баз статичних даних, а також шляхом покращен-
ня фінансової та соціально-екологічної інфраструктури 
громади. 

У перспективі проведена оптимізація ряду управ-
лінських процесів і синхронізація їх з децентралізованою 
електронною системою E-Auction 3.0 унеможливить ко-
рупційні дії у сфері приватизації та оренди державного 
майна, а також спростить видачу ліцензій та дозволів.

Важливим є загальна діджиталізація документо-
обігу в країні. На нашу думку, бюрократичні процедури 
є потрібними, адже вони надають докази здійснення 
певних операцій, але коли бюрократія заважає розвитку 
підприємництва та органів місцевого самоврядування, 
потрібно вживати заходів і використовувати сучасні ін-
новаційні технології.                 
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