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Структура доповіді

1) Чому сучасний світ почав "згортатися" у цифрові платформи, і держави - не є виключенням?

2) Що пропонує і від чого застерігає  GaaP "держава як платформа"?

3) Сучасні приклади "держави як платформи": кращі зразки і нові обнадійливі рішення на технології блокчейн.

4) Різниця між централізованими і децентралізованими платформами

5) Що Україна пропонує світові, і чому у нас немає іншого шляху, як перемагати і в технологічній боротьбі?



Чому сучасний світ почав "згортатися" у цифрові 
платформи, і держави - не є виключенням?

Вся справа – у наявності альтернатив. Тобто – конкуренція підходів. Конкуренція
між чим? Між способами задоволення потреб своїх громадян. Нові цифрові
технології пропонують нове: більше, дешевше, простіше, комфортніше…

Чому б «ні» - варто спробувати!?

Чому світ «згортається» у платформи?



Чому світ «згортається» у платформи? 

1) платформи – це новий «вищий» спосіб організації людської діяльності

2) платформи стають середовищами спілкування, обміну цінностями, дозвілля,
заробітку. Зокрема – середовищем отримання обіцяного від своєї держави

3) платформи давно стали привабливим для бізнесу, бо в них легше
отримувати прибуток через асиметрію інформації та ефект масштабу



Що пропонує і від 
чого застерігає  
GaaP «держава як 
платформа»?



Що пропонує GaaP 
«держава як платформа»?

НОВА СУСПІЛЬНА 
ЦІННІСТЬ ВІД ІМЕНІ 

ДЕРЖАВИ

ПЛАТФОРМА 
ПЛАТФОРМ

Що ми маємо 
фактично?



Платформа 
платформ. 
Як це?

Фактично це нова 
цифрова 
екосистема.

Це головне



Сучасні приклади GaaP

1 Велика Британія. 

перша у світі GaaP



Сучасні приклади GaaP

2
Естонія. 

перша «цифрова 
нація»



Сучасні приклади GaaP

3
Італія. 

кращий 
транспортний 
кейс



Сучасні приклади GaaP

4 Україна. 

«ДіЯ»



Різниця між централізованими і 
децентралізованими платформами

Різниця – у способі організації учасників.

Суть централізованого управління зводиться до централізованого забезпечення
ресурсами та порядку і до контролю за загальним благом і колективними правами.

Суть децентралізованого управління інакша – алгоритмічне забезпечення чіткого
розподілу функцій і відповідальності від центрального рівня управління на нижчі
рівні.



Що це все дає нам нового і корисного?

Це питання є «ключем» для відповіді на останнє ГОЛОВНЕ питання моєї 
доповіді, а саме – Що Україна запропонує світові? 

Даю спойлер: це (1) здатність законно заробляти/отримувати блага на 
ефекті масштабу від платформи і (2) змога це робити масово і легально і з 
активами, які хоча б чимось забезпечені. 

Тобто це – масштаб і сталість у часі.



І тут постає важливе питання: що буде з
державою?

• Відповідь – децентралізовані платформи на блокчейні та обіг віртуальних активів – це не
кінець, а продовження держави. Швидше за все, у найближчі 5-10 років на нас чекають суттєві
зміни у цьому питанні.

• Але вже зараз важливе інше: держава може і має брати участь у цьому як особливий учасник зі
спеціальним статусом (ніхто у світі точно не знає цього ще!) та виконувати свої функції,
розраховуючи на податки.

• Тільки платники податків за допомогою платформ уважніше дивитимуться на їх цільове
використання і, якщо треба, - використовуючи той же інструмент «програмовані гроші».

• Тому неминуча цифрова трансформація функцій держави, що чекає на нас у найближчі 10 років.



Що Україна пропонує світові?
1) СЕРЕДОВИЩА ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ І ВІДПОВІДНІ ЕКОСИСТЕМИ

Як це створити? Потрібні платформи і процедури токенізації – особливо реально
існуючих об’єктів (це так званий «первинний актив»).

2) ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ПЕРВИННОГО АКТИВУ І ЦИФРОВУ
СИСТЕМУ ОБЛІКУ ТАКИХ ДАНИХ У БЛОКЧЕЙН-РЕЄСТРАХ. А це токенізація.

3) НОВІ, ЦІКАВІ І РЕАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ І КОМЕРЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ПОБУДОВАНІ НА ВИКОРИСТАННІ
ТОКЕНІЗОВАНИХ АКТИВІВ

4) НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО І РЕГУЛЯТОРНІ ПІДХОДИ, якого ще немає у світі. А у нас вже є
законопроекти.
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