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документообігу. Розглянуті особливості технології Blockchain та її використання. Створення безпечних, надійних та
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Постановка проблеми:
Розглянуто нову технологію Blockchain яка лягла в основу створення криптовалют (біткоін),
допомагає здійснювати різноманітні транзакції, вести облік, зберігати дані та оптимізувати процеси
документообігу.
Аналіз досліджень.
Застосування технології блокчейн та перспективи її використання, визначення переваг та
існуючих недоліків для електронного документообігу Державного земельного кадастру нашої країни.
Автором технології блокчейн вважається Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), який у 2008
році у [1] розповів про основні принципи побудови децентралізованої системи платежів.
Блокчейн являє собою структуровану базу даних, «ланцюжок блоків», де кожен блок
пов’язаний з попереднім. Блок містить в собі набір записів (інформацію). Кожен новий блок з
інформацією додається в кінець ланцюжка. Таким чином, створюється своєрідний «реєстр» даних, у
який дані вносяться у суворій послідовності. Кількість блоків є необмеженою. Змістовно блок може
містити будь-яку інформацію: про дії, людей, об’єкти, трансакції, серійні номери, видані кредити
тощо. Іншим словами, блокчейн – це розподілений публічний реєстр, заснований на сучасних
криптографічних алгоритмах, що містить базу даних про всі раніше здійснені операції, який носить
децентралізований характер, і що міститься в публічних джерелах Мережі. Це структурована система
з певними правилами побудови ланцюжків трансакцій і доступу до інформації.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів.
Навколишній світ стрімко змінюється, перетворюючись на світ електронного бізнесу,
електронної комерції та електронного документообігу. Інформаційний бум привів до збільшення
даних. Основними джерелами яких є: мобільні пристрої, Інтернет речей, соціальні мережі, вебжурнали, та геоінформаційні системи, яку будуть розглядатися у даній статті.
На сьогоднішній день інформація про технологію блокчейн є дуже поширеною і стрімко
обговорюється в Україні. 16 червня 2017 р. в Києві відбулося підписання Меморандуму про
співпрацю в сфері впровадження новітніх інформаційних технологій, де основним було презентація
нового земельного кадастру та його електронне урядування, а сам 2017 рік– був оголошений роком
blockchain (рис.1).
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У статті звернено увагу на застосування технології блокчейн, яка може оптимізувати процеси
документообігу (фіксації подій, роботи з великими масивами даних і підтвердженням достовірності
джерел) та може бути використано майже в будь-якій сфері, а саме – страхування, інформаційні бази
у медицині, договори про нерухомість, логістичні послуги, державні реєстри, судові реєстри, сфері
захисту авторського права, захисту патентів. Розробляються системи ідентифікації, браузери, системи
зберігання даних, мессенджери, соцмережі.
Україна на даний момент увійшла до першої п'ятірки країн, які стрімко працюють над цією
технологію та використовують у різних сферах, наприклад майнові реєстри. Земельна реформа стала
дуже перспективною, а основне її завдання – захистити дані державного земельного кадастру.

Рисунок 1 – Україна – у складі лідерів
Суть роботи блокчейна як ланцюжка даних можна порівняти із пазлом. Блок –масив даних, у
нього вноситься інформація про транзакції, які потрапили в мережу після створення попереднього
блоку ( це приблизно останні 10 хв). Кожний новий блок прикріплюється до попереднього за
допомогою складних математичних алгоритмів, що дає змогу скріпити ці блоки. Щоб створити
новий блок, необхідно обчислити його кпиптографічний відбиток (хеш), що задовільняє певні умови.
Цей процес реалізує велика кількість різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі, які
розв’язують складну задачу, а для цього потрібно розрахувати хеш (вихідні дані) заголовка блока в
блокчейні. Інакше кажучи відібрати особливий код, який дасть змогу отримати хеш.
Дана система виключає крадіжку, шахрайство, порушення майнових прав тощо. Факти, що
зберігаються в блокчейн, не втрачаються - це і кінцевий та попередні стани. Кожен може перевірити
усе від самого початку до кінця.
Блокчейн працює зі складною системою шифрування (ключів). Кожен блок має свій унікальний
ключ. Неможливість «розірвати ланцюг», тобто внести правки у блок або додати блок між іншими –
за-безпечується тим, що коди (хеши) попереднього і наступного блоків пов’язані між собою і
внесення змін в один блок одразу робить його та усі інші блоки, які йдуть за ним, недійсними, що
автоматично висвічується на екрані.
Хеш (hash) – це унікальний код, який змінюється при зміні навіть одного символу в тексті, розраховується за складною математичною формулою завжди буде однаковим для однієї і тієї ж
інформації. Отже, не може бути два різних хеша для абсолютно однакової інформації.
Використовується така система, зокрема, з метою захисту своєї ін-формації, грошей, адже видно що з
ними відбувається. Тут діє принцип: неможливо витратити більше коштів, ніж в тебе є, що також дає
можливість контролювати абсолютно всі операції, які відбуваються, куди, коли і в якій кількості
витрачають-ся кошти. Зокрема, є пропозиції використовувати хешкодування для гарантування
безпечної роботи, наприклад, кардіостимуляторів, роботів, літаків, автономних автомобілів, що
передбачає неможливість їх зламу. Адже, як зазначають прихильники впровадження даної системи:
легше зламати центральний сервер та отримати доступ до всієї інформації разом, змінити або
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видалити її, аніж зламати децентралізовану систему. В такій системі кожну хвилину оновлюються
дані. Тут присутні три групи дійових осіб: джерело подій (транзакцій), джерело блоків (фіксатори
транзакцій), одержувачі (читачі) блоків і зафіксованих транзакцій.[2]
Розглянемо переведення Держземкадастру на технологію блокчейн, яка була запропонована у
2017 році Міністерством аграрної політики та продовольства (на даний момент воно ліквідовано)
спільно з Державним агентством електронного урядування України. Держземкадастр – це єдина база
України про землі, їх розташування та призначення. Тут можна знайти власників та користувачів а
також розподіл земель між ними.
Технологія на даний момент забезпечує надійність даних, не дає підмінити результати ззовні, є
досить прозорими і контроль за системою можна здійснювати суспільно разом.
Перша організація - Українське представництво міжнародного руху Transparency International,
яка працює та виконує безперервний аудит транзакцій мережі блокчейн державного земельного
кадастру. Голова цього ж агентства Олесандр Риженко високо оцінив новий інструмент, де основним
пріоритетом є довіра населення України до цих даних. Якщо виникають помилки, то вони швидко
виправляються у поточній роботі.
Для того, щоб перевірити онлайн чи Ваша земельна ділянка зареєстрована
та її
місцезнаходження, при наявності кадастрового номеру, необхідно зробити наступне:
набрати кадастровий номер, використовуючи сайт - http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta[8]
“Публічна Кадастрова карта України” і система видає усю інформацію про власність (державна,
комунальна, приватна) та цільове призначення.

Рисунок 2 – Публічна кадастрова карта України
Якщо потрібно знайти прізвище власника земельної ділянки – є відомості “Інформація про
право власності та інші речові права” на веб-сайті
Зробити це дуже легко і швидко.
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Рисунок 3 – Інформація про право власність
За допомогою блокчейн-технології можна скоротити витрати власників, які мають права на
об’єкт та оплату послуг нотаріусів і це витіснить традиційну модель записів у реєстрах.
Що стосується земельного кадастру то ситуація наступна, ця система дає лише можливість
перевірки, чи витяг був виданий і чи є він достовірним. Очевидним є те, що у майбутньому буде
заміна топографів геодезистам і картографам на сучасне програмне забезпечення з використанням
супутникових систем. Основними перспективами в кадастровій діяльності є: точковий кадастр та
супутникові знімки.
Напрямки, де сьогодні актуальні блокчейн-технології:
медицина – для ведення реєстрів пацієнтів, де генерується велика кількість даних, які мають
бути приватно збережені та аналізу медичних даних, які дають можливості знайти відомості про
медичні наслідки та методи лікування;
банківський сектор – для ведення реєстрів банківських гарантій;
енергетика – для ведення реєстрів енергії між користувачами мережі.
аграрний сектор - для ведення реєстру ідентифікації тварин.
приватний та державний електронний документообіг.
опитування суспільної думки та ін.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Сьогодні за рівнем розвитку та
впровадження у всі сфери життя ця технологія порівнюється з розвитком Інтернету в 90-ті роки
минулого століття і знаходиться на початковому рівні, як колись Інтернет. Прогнози у сфері ІТ, що
стрімко розвивається, річ невдячна, і процес може значно прискоритися. Своєрідні «випробовування»
впровадження технології блокчейн у нашій країні зараз відбуваються у різних галузях, і від їхнього
успіху залежать загальні перспективи. Технологія блокчейн – це спосіб більш надійного зберігання
інформації.
Як і кожна нова технологія, застосування блокчейн має свої недоліки: відсутність знань та
навиків персоналу у роботі; обмеження з юридичної сторони; готовність держави у підтримці; висока
вартість. І тому сама технологія повинна вдосконалюватися з кожним роком.
На сьогодні технологія не вирішує усіх проблем держави. Зараз Україна лише прагне бути в
світовому інформаційному тренді. Блокчейн підвищує довіру до інформації, і у цьому сьогодні є
велика потреба у громадян і світової спільноти.
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