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Метою цих тез є привернення уваги наукової 
громадськості до проблеми розкриття потенціалу 
економіки України та системи публічного управ-
ління за допомогою цифрових технологій. Дані 
тези входять в серію моїх наукових тез в рамках 
апробації положень кандидатської дисертації і 
обґрунтування застосування технології блокчейн 
і децентралізованих інформаційних платформ. 
Аргументи можуть бути використані керівни-
ками центральних органів влади для наповнення 
реформ і виразно нести політичні наслідки. 

Наше суспільство потребує сильного «соці-
альному стабілізаторі», який охороняв би нас від 
різких коливань в політиці і економіці. Люмпени 
ненавидять і не цінують свою державу, тому що, 
як вони вважають, воно дало їм занадто мало. 
Але крім соціального стабілізатора ми потребу-
ємо і в «економічному донора», який підживлю-
вав б внутрішнє споживання, створював робочі 
місця, творив, платив би податки... Це все підпа-
дає під розуміння середнього класу. На ниніш-
ньому етапі розвитку України гостро потребує 
зростаючому середньому класі, тому що він 
здатний розкрити її економічний і соціальний 
потенціал, зробити країну ефективніше, справед-
ливіше, заможнішими. Більш того, середній 
клас – це майбутня основа державності і 
суверенітету України в 21-м столітті. 

Однак з 2014 року український середній клас 
скорочувався через скорочення доходів і відто-
ку працездатного населення за кордон. Щоб 
належати до середнього класу, за даними Світо-
вого банку, людина повинна витрачати в день 
мінімум 10 доларів США. За дуже оціночним 
прогнозами, лише 10-15% українців можна 
віднести до середнього класу за доходами, але 
самі українці куди більш оптимістичні щодо 
себе: маючи вищу освіту, власне житло і непо-
гані машини, до 40% наших громадян вважа-
ють себе середнім класом. Парадокс: цим ми не 

схожі на інші бідні країни світу. Значить, 
Україні потрібен нестандартний підхід до 
розвитку середнього класу. 

Україна має зараз шанс скоротити довгий 
шлях з формування середнього класу. Однак 
просте зростання мінімальної зарплати не до-
поможе: люди як і раніше будуть їхати за кор-
дон на заробітки. Потрібно створити розгалу-
жену інфраструктуру для середнього класу, 
щоб він сам знаходив можливості для саморе-
алізації, для заробітку, для фінансової стійкос-
ті, для безпечної і комфортної життя. У зв’язку з 
цим представляються такі нестандартні кроки. 

По-перше, доступ до фінансування для ма-
лого і середнього бізнесу. Оскільки банківські 
кредити не скоро стануть загальнодоступними 
в Україні, при цьому була і є гостра потреба у 
фінансуванні, то є сенс організувати позабан-
ківське колективне фінансування приватних 
ініціатив. Одним з реалістичних способів було 
б створення інформаційно-правової платфор-
ми за принципом американського крауд-
фандінга. Як відомо, західний краудфандінг 
охоплює фінансування в мільярди доларів що-
річно і є легальним. По суті, це новий спосіб 
організації приватного фінансування бізнес-
проектів без посередників, але в Україні серед 
українців. В основі – класні ідеї, довіра і прий-
няття підприємницьких ризиків. Не секрет, що 
в Україні давно розвинений неофіційний ри-
нок приватних кредитів без участі банків, а, 
значить, є попит на подібні послуги. 

По-друге, залучення вкладів населення в 
банківське кредитування через принципово 
нову мотивацію громадян і широкий вибір 
об'єктів інвестування. «Родзинкою» є те, що 
громадяни стають не просто вкладниками 
банків, а їх партнерами і співінвесторами в 
кредитних операціях. Головна ідея – забезпе-
чити цільове та здійснювати контроль за вико-
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ристанням депозитних грошей в кредитних 
операціях. Це дасть набагато більше взаємної 
довіри між людьми і фінансовими організаці-
ями. Технічно це абсолютно реально зробити 
за допомогою інформаційних платформ і блок-
чейна. По суті, ми маємо принципово новий 
етап в розвитку фінансових ринків та інформа-
ційних технологій у сфері Fintech. Де тут 
середній клас? У самій «серцевині» процесів, 
беручи участь в кожної операції на свій вибір. 
Фінанси стануть вторинними, а первинними 
будуть ідеї, довіру і люди. 

По-третє, оподаткування. За часів Президента 
України Петра Порошенка політики вважали, 
що основний спосіб підняти зараз бізнес – зали-
шити суттєву частку податків на місцевому рівні, 
і це знаходило своє відображення у політиці 
децентралізації влади протягом  2015-2019 рр. 
До децентралізації майже всі зібрані податки 
прямували на центральний рівень і потім 
цільовими субвенціями частково перенаправля-
лись в регіони, підтверджуючи горизонт бюд-
жетного прогнозування і планування не більше 
одного року. Із завершенням децентралізації в 
2020 році місцевими фінансами вже розпоряд-
жатимуться місцеві ради, в тому числі і нові 
районні ради. Однак у 2020 році децентралізація 
майже завершена, а місцевий бізнес не «підняв-
ся». Значить, справа не тільки в податках. По-
трібна більш адаптивна система податкового 
адміністрування. Україна не повинна бути по-
датковим офшором, але може стати адміністра-
тивним раєм, де фінанси і розрахунки протіка-
ють легко і просто, а ділові відносини побудо-
вані більше справедливо. Є підстави знову заду-
матися про скорочення кількості податків до 
мінімуму і спрощення їх адміністрування. Хоча 
в Україні створено чудовий сервіс «е-кабінет 
платника податків», але можна багато розвинути 
в ньому: спростити і додати онлайн-сервіси. 
Особливо – моніторинг платежів та зобов’язань і 
велике онлайн-взаємодія з платником податків. 

Також окремо зосереджуся на сучасному 
організаційному підґрунті відтворення серед-
нього класу – інтелектуальній власності і її 

правовому захисті. Слід суттєво оновити сис-
тему залучення в господарський обіг нових 
знань і технологій. На думку О. Самохвалова 
[1], головна проблема – у «наполегливому ба-
жанні і державних, і приватних компаній 
знехтувати юридичними, а слідом за цим 
майновими правами носіїв знань і технологій», 
бо, як зараз вважають посадовці, вони можуть 
задовольнятися одержуваною зарплатою чи 
разовою премією. Але, з одного боку, життя не 
раз довело, що довести справу до її практично-
го застосування все одно не вдається без 
авторів тієї чи іншої розробки. З іншого боку, 
таке ставлення до розробників та інноваторів 
призводить до падіння їх мотивації і сприяє їх 
від’їзду з країни, хоча успіх «матеріалізації» 
своїх авторських прав за кордоном також 
буває досить примарний. 

Беручи до уваги фактичну відсутність в Укра-
їні культури юридичного забезпечення процесів 
закріплення, розподілу і охорони прав на резу-
льтати науково-технічної діяльності, а також до-
свіду вибудовування збалансованих відносин з 
розробниками нових знань і технологій, пред-
ставляється доцільним зробити в законодавстві 
тимчасовий свідомий «перекіс» на їх користь. 
Наприклад, законодавчо закріпити за авторами 
науково-технічних розробок право (у разі реалі-
зації цих розробок) протягом декількох років 
отримувати винагороду, сума якого становить не 
менше 10% від одержуваного в результаті еко-
номічного ефекту. Інтереси творців інтелекту-
альної продукції мають нарешті бути поставлені 
в центр правової системи, що регулює науково-
технічну діяльність [2]. В іншому випадку її 
«загасання» і «відтік» кадрів буде йти в нашій 
країні колишніми темпами.  

Взагалі, люди історично звикли жити в 
аналоговому світі, який розвивався за лінійним 
законам, а цифровизация змінює ці тренди. У 
сучасному світі важливо мати цікаву ідею, а 
набір технологій на сьогодні досить доступний, 
ідея важливіше. Саме ідеї, інновації, освіта 
можуть відродити нашу економіку і всю країну.
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