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Команда компанії «Сімкорд» підготувала презентаційний матеріал, 
що містить узагальнений звіт перед спільнотою про виконану роботу 
за 5 років та 7 місяців (у період із березня 2017 року по жовтень 
2022 року) в межах стартапу «Система Bitbon».



Кожна стадія містить виконання певного комплексу завдань  
за основними напрямами, ознайомитися з якими можна в Дорожній карті  
на офіційному сайті Системи Bitbon.

СТАДІЇ РОЗВИТКУ СТАРТАПУ (67%)
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2. Стадія запуску

(start-up stage)

3. Стадія зростання  
(growth stage)

1. Посівна стадія  
(seed stage)

 Сrowdsale Системи Bitbon — 
первісне розповсюдження 
одиниць Bitbon.

 Запуск початкової 
інфраструктури  
та набуття чинності 
Публічного контракту 
Системи Bitbon.

5. Стадія виходу 
(exit stage)
Докладніше на слайді 5

4. Стадія розширення  
(expansion stage)
Докладніше на слайді 4

2017 2018

2024

2025

2022

 Проведення наукових досліджень.

 Організація та проведення 
міжнародних конференцій.

 Розроблення економіко-правової 
моделі децентралізованої соціальної 
мережі економічних відносин.

 Створення Науково-дослідного 
центру блокчейн-рішень.

виконано  
56 завдань

виконано  
82 завдання

виконано  
65 завдань

виконано

19 із 74 завдань

заплановано

53 завдання

Виконано 67% Залишилося 33%

На цей час Система Bitbon як стартап проходить 
четверту стадію розвитку з п’яти — стадію розширення.



СТАДІЯ 4: РОЗШИРЕННЯ (2022–2024 РР.)
44

2017 2022

2024

2025

стадії розвитку 1–3 Bonpay
Сервіс забезпечення оплати  
товарів і послуг, а також участі  
в дисконтних та поліфункціональних 
бонусних програмах.

DOC SPACE
Сервіс ведення електронного 
документообігу для комерційної 
та некомерційної діяльності.

Exchange Request for 
Bitbon (ERBB) 
Сервіс популяризації  
Системи Bitbon на світових 
торгових площадках і сервісах  
за допомогою токену ERBB  
у мережі Ethereum.

One Space 
Додаток для доступу до 
інфраструктури Системи Bitbon.

5. Стадія виходу  
(exit stage)
Докладніше на слайді 5

ескроу
Компонент, що забезпечує 
взаємодію банківських 
сервісів з інфраструктурою 
Системи Bitbon.

ТОКЕНІЗАЦІЯ АКТИВІВ
Компонент для створення 
цифрових активів із метою 
ефективного управління 
майновими правами  
й отримання економічних вигід.

КОНТРИБ’ЮТИНГ
Компонент, що забезпечує 
високотехнологічний спосіб 
фінансування й управління 
комерційними проектами.

На цій стадії розвитку стартапу заплановано запуск ключових компонентів  
і сервісів, що дозволять Користувачам Системи Bitbon серед перших отримати 
переваги від цифрової економіки нового покоління, яка швидко розвивається.



Перехід до повноцінної 
комерційної реалізації

2024

2025

стадії розвитку 1–4

2017

СТАДІЯ 5: ВИХІД (2024–2025 рр.)
5

ВАЛЮТНІ ПРОТОКОЛИ
Запуск сервісів, що забезпечують 
взаємодію банківської 
інфраструктури з Системою Bitbon 
у 5 і більше валютних зонах.

РЕГІОНАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ
Реєстрація 10 і більше Регіональних 
операторів за франчайзинговою 
моделлю для здійснення 
представницьких функцій Спільноти 
Системи Bitbon у різних країнах.

Ця стадія є завершальним етапом розвитку стартапу  
та характеризується переходом Системи Bitbon  
до повноцінної комерційної реалізації. НОВІ ПРОФЕСІЇ

Реалізація 9 статусів і 17 ролей, 
передбачених у Системі Bitbon для 
появи та розвитку нових професій.
* Отримати більше інформації Ви можете  
з Концепції Системи Bitbon.
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Цифрові активи та їх економіко-
правове регулювання у світлі 
розвитку технології блокчейн

Комплексна класифікація 
віртуальних активів

Модернізація системи публічного 
управління в епоху інформаційних 
платформ

Facebook LinkedIn

Приєднуйтеся 

до Соціальної мережі 
«Система Bitbon»!
«Запрошую вас разом із командою компанії 
«Сімкорд» брати участь у створенні соціальної 
мережі економічних відносин, в основі якої лежить 
науковий підхід, і розвивати нові соціально-
економічні відносини, побудовані на суспільних 
цінностях і людиноцентризмі».Кудь Александр

Ознайомитися зі всіма науковими публікаціями можна за посиланням

Додаткові  
матеріали

www.bitbon.space

Концепція Системи Bitbon

Дорожня карта Системи Bitbon

Протокол Bitbon

Публічний контракт Системи Bitbon

Стратегія сталого розвитку 
компанії «Сімкорд»

www.simcord.com

www.blockchainukraine.org

https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf
https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
https://www.facebook.com/alexander.kud
https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/
https://www.blockchainukraine.org/ua/recent-publications/
https://www.bitbon.space/ua
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-concept
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-roadmap
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-protocol
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract
https://www.simcord.com/ua/development-strategy
https://www.simcord.com/ua/development-strategy
https://www.simcord.com/ua
https://www.blockchainukraine.org/ua/
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