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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект включає у себе пояснювальну записку (63 ст., 21 рис., 

3 додатки). 

Об'єктом дослідження є технологія Blockchain для створення системи 

захисту інформаційної безпеки та на базі даної технології було створено для 

роботи приватний блокчейн та в ньому смарт-контракт. В основі смарт-

контракту лежить ідея захисту персональних даних в сфері здоров'я. Для 

зручної взаємодії зі смарт-контрактом було створено вебдодаток, який 

забезпечує захищену взаємодію пацієнта та лікаря.  

Метою даного проєкту є розробка системи для взаємодії лікаря та 

пацієнта з захистом від несанкціонованого доступу до персональних даних 

користувача у вигляді вебдодатку з використанням технології Blockchain на 

основі смарт-контракту. А також аналіз теоретичного підґрунтя проблем 

захисту інформаційної безпеки та технології Blockchain. 

В процесі роботи над даним проєктом було: 

• досліджено основні різновиди загроз інформаційній безпеці, причини 

їх виникнення та методи забезпечення інформаційної безпеки; 

• досліджено особливості технології Blockchain, принцип роботи, її 

використання в сучасному світі; 

• розглянуто платформу реалізації технології Blockchain – Ethereum та 

досліджено принцип роботи смарт-контрактів на даній платформі; 

• розроблено структуру приватної мережі на платформі Ethereum; 

• розроблено та опубліковано смарт-контракт у даній мережі; 

• розроблено вебдодаток для використання смарт-контракту. 

Ключові слова: інформаційна безпека, технологія Blockchain, смарт-

контракти, алгоритм консенсусу, Ethereum, Solidity, Remix, Ganache. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Thesis project includes an explanatory note (63 pages, Fig. 21). 

The object of research is the Blockchain technology for the creation of an 

information security protection system and on the basis of this technology a private 

blockchain and a smart contract were created. The smart contract is based on the 

idea of protecting personal data in the field of health. A web application has been 

created for easy interaction with the smart contract. 

The aim of this project is to develop a reliable system for doctor-patient 

interaction with protection against unauthorized access to personal user data in the 

form of a web application using Blockchain technology based on a smart contract. 

And also the study of the theoretical basis of the problems of information security 

protection and Blockchain technology. 

In the process of working on this project was: 

• the main types of threats to information security, the reasons for their 

occurrence and methods of information security are studied; 

• features of Blockchain technology, the principle of work, its use in the 

modern world are investigated; 

• the platform of realization of the Blockchain - Ethereum technology is 

considered and the principle of work of smart contracts on this platform is 

investigated; 

• the structure of the private network on the Ethereum platform was 

developed; 

• a smart contract was developed and published in this network; 

• developed a web application for using a smart contract. 

Keywords: information security, Blockchain technology, smart contracts, 

consensus algorithm, Ethereum, Solidity, Remix, Ganache. 
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 ІАЛЦ. 045470.002 ТЗ 2 

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ РОЗРОБКИ 

Назва розробки: «Система захисту інформації з використанням 

технології Blockchain». 

Галузь застосування: сфера захисту інформації. 

2. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ 

Підставою для розробки є завдання на дипломне проєктування на 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджене кафедрою 

системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

3. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ 

Метою даного проєкту є дослідження проблем інформаційної безпеки, 

вивчення технології Blockchain та розробка смарт-контракту для забезпечення 

інформаційної безпеки. 

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ 

Джерелом інформації є технічна та науково-технічна література, 

електронні статті у мережі Інтернет технічна документація та публікації у 

періодичних виданнях. 

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

5.1. Вимоги до програмного продукту, що розробляється 

• зручний інтерфейс для використання смарт-контракту; 

• можливість додавання нового користувача; 

• можливість додавання персональної інформації у вигляді 

файлу; 



 

 ІАЛЦ. 045470.002 ТЗ 3 

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

• визначення прав доступу користувачів; 

• можливість використання додатку на будь-якій ОС. 

5.2. Вимоги до апаратного забезпечення 

• Процесор: Intel Core i3-4005U; 

• Оперативна пам’ять: 4 Гб; 

• Наявність доступу до мережі Internet (GPRS, EDGE, 3G, 4G). 

5.3. Вимоги до програмного забезпечення 

• Операційна система Windows, Linux; 

• Internet-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 

Opera, Internet Explorer або інший), зі встановленим 

Metamask; 

• Середовище Remix; 

• Платформа Ganache. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 

ТЕРМІНІВ 

ІБ – інформаційна безпека. 

IT  - інформаційні технології. 

SHA-256 – одностороння хеш-функція, призначена для 

створення відбиків повідомлень.  

Смарт-контракт – програмний код, що зберігається у 

децентралізованій, розподіленій мережі, а 

також визначає умови, з якими згодні всі 

сторони, що використовують контракт. 

Блокчейн – вибудувана за певними правилами 

безперервна послідовна ланцюжків блоків, що 

містять інформацію у децентралізованій базі 

даних. 

PoW                                – Proof of Work 

PoS                                  – Proof of Stake 

PBFT                              – Practical Byzantine Fault Tolerance 

EEA                                – Enterprise Ethereum Alliance 

DdoS                               – Distributed denial-of-service attack 

Ethereum – Ethereum. 

IoT                                   –  Internet of Things. 

P2P – Peer-to-peer. Комп’ютерна мережа, заснована 

на рівності учасників, де кожен вузол виступає 

клієнтом та виконує функції сервера. 

URL –  Uniform Resource Locator. 
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ВСТУП 

В сучасному швидкоплинному світі, особливо з появою Інтернету, усі 

взаємовідносини між людьми вирішуються з використанням новітніх 

технологій. Навіть раніше покупки, замовлення товарів відбувалися онлайн, а 

зараз, в час, коли соціальна дистанція та самоізоляція є одним з важливих 

факторів підтримання стабільної ситуації в країні, це просто невідкладна 

частина життя кожного. 

В еру стрімкого розвитку онлайн-сервісів новітні технології потребують 

новітніх рішень, адже зростає і кількість зловмисників, які хочуть заробити на 

них – хакерів. Одним з рішень забезпечення більшої безпеки – децентралізація 

системи. В такому випадку, зловмисники не можуть зламати «центральний» 

вузол системи та заволодіти всією інформацією. 

Децентралізована система - це система, в якій компоненти нижчого 

рівня оперують місцевою інформацією для досягнення глобальних цілей. Дані 

учасників мережі зберігаються на окремо взятих пристроях самих учасників 

або на багатьох з них частково, для підвищення рівня 

захисту. Деценралізована система унеможливлює корупційну складову, 

гарантуючи дотримання безпеки та забезпечення достовірності даних. Що 

нівелює проблему суб’єктивних рішень на місцях та унеможливлює втручання 

в і системи [1]. 

Безумовно життя усіх людей тісно пов'язано з грошима. Тож 

забезпечення безпеки такої важливої складової як фінанси є один з найбільших 

завдань людства. Тому у 2009 році Сатосі Накамото була представлена 

технологія Blockchain. 

 Blockchain – це peer-to-peer технологія, яка зберігає всю інформацію про 

всі транзакції, проведених учасниками системи. З назви можна зрозуміти, що 

ця технологія складається з послідовного “ланцюгу” - “сhain” “блоків” - 
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“block”, в якому для створення нового ланцюгу, необхідно з початку зчитати 

всю інформацію про всі попередні старі блоки.  Головною особливістю даної 

технології є можливість розподіленого зберігання інформації. 

З розвитком Blockchain з’явилися платформи  для створення 

децентралізованих онлайн-сервісів, наприклад Ethereum. Дана платформа 

працює на базі розумних смарт-контрактів – угодою, яка сформована у вигляді 

програмного коду. 

На даному етапі розвитку інформаційних технологія блокчейн 

поступово стає дуже важливим інструментом забезпечення безпеки, оскільки 

після створення блоків в ланцюгу, вони не підлягають змінні. А отже разом з 

децентралізацією системи та використанням криптографії блокчейн є 

технологією даними якої майже неможливо маніпулювати та фальсифікувати. 

Зважаючи на ці фактори, головним завданням курсового проєкту є 

написання смарт-контрактів на основі приватного блокчейну на платформі 

Ethereum, на прикладі, який можна буде використати в реальному житті та 

реалізувати вебдодаток, який буде взаємодіяти з блокчейном через API. 
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 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 

1.1. Актуальність задачі 

З розвитком технологій захист інформації став відігравати важливу роль 

у житті людства. Інформаційні технології проникають у всі сфери життя, 

відкриваючи зовсім нові можливості для суспільного прогресу. Наразі 

всесвітня павутина використовується у всіх сферах суспільних взаємовідносин 

від листування  електронною поштою, або покупкою онлайн до ведення 

комерційного бізнесу,  де конфіденційність та секретність інформації є 

вирішальним фактором, тож важливість її захисту не заперечується ніким. 

Неправомірне використання, фальсифікація, розголошення або знищення 

інформації, так само як і дезорганізація процесів її обробки завдають серйозної 

матеріальної та моральної шкоди багатьом суб’єктам, які беруть участь  в 

процесах автоматизованої взаємодії. Інтереси людей, як правило полягають в 

тому, щоб інформація, що стосується їх була надійно захищена від 

неправомірного використання, але ж в той час і постійно і легко доступна для 

них. 

Безумовно, є вагомі підстави вважати, що заходи, які застосовуються на 

сьогодні,  не забезпечують необхідного рівня безпеки та не здатні протистояти 

різного роду впливам з метою доступу до конфіденційної інформації. 

Як усі винаходи людства, на жаль, ІТ, вирішуючи певні технічні та 

соціальні проблеми, породжують інші, не менш складні проблеми. З кожним 

роком з’являються нові кіберзагрози, ризики та вразливості  до яких багато 

компаній не підготовлені.  

Так, після опитування компанією ЕУ, близько 1200 керівників 

найбільших міжнародних компаній 20% компаній визнають, що взагалі  не 
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мають належної оцінки стану ІБ та планів боротьби з ризиками. 75% 

респондентів оцінюють зрілість процесу виявлення вразливостей як дуже 

низьку або середню. Ще 12% зазначили, що не мають програми виявлення 

втручань, а 35% вказали, що політика захисту даних у них відсутня або не 

формалізована. Водночас 38% зовсім не мають програми контролю за 

доступом або обмежуються неформальними заходами [2]. 

Питання визначення способів забезпечення цілісності ІБ  перебуває на 

стадії розробки. Проте безумовно забезпечення інформаційних технологій 

надійними системами захисту потребує сучасних та інноваційних рішень.  

Технологія Blockchain набула досить великої популярності, адже дана 

технологія передає інформацію надійним та  незламним способом. Фактично 

вона є універсальним способом для зберігання та обробки даних. На даному 

етапі розвитку ІТ захист інформації все більше адаптується до технології 

блокчейн, надалі це дозволить гарантувати безпеку конфіденційної інформації 

користувача. 

 

1.2. Основні види загроз інформаційній безпеці 

Загрози інформаційній безпеці – це сукупність умов та факторів, що 

створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства 

в інформаційній сфері [3]. 

Всі існуючі загрози можна поділити на декілька груп: 

• загрози конфіденційності; 

• загрози цілісності; 

• загрози доступності. 

 Загрози конфіденційності полягають у відкритті доступу до 

конфіденційної інформації особам, які не володіють повноваженнями 

доступу до неї. Такий тип загроз можуть виникати внаслідок збоїв 
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програмних і апаратних засобів, зломів сторонніми особами, або за рахунок 

людського фактору, де можуть, наприклад,  випадково делегувати права 

доступу не тому користувачеві.  

 Наступна група – загрози цілісності. Дана група загроз пов’язана з 

навмисною неправомірної зміною даних або виходу з ладу обладнання, що 

призводить до модифікації інформації.  

 Загрози доступності виникають у результаті порушення доступу до 

послуги, сервісу або інформаційної системи, що унеможливлює чи 

ускладнює виконання певних бізнес-цілей. 

 

1.3. Причини виникнення загроз інформаційній безпеці 

Є багато причин виникнення загроз інформаційної безпеки [3]. 

Звичайно, більшість загроз виникають внаслідок зловмисного злому або 

хакінгу. Хакінг – процес обходу механізмів захисту комп’ютера для 

отримання несанкціонованого доступу, що не завжди обумовлений 

шкідливими намірами. Тим часом, під зломом мається на увазі те ж саме 

практика, застосовувана з кримінальним підтекстом. Зокрема, зломщики 

практикують такі протиправні дії, як крадіжка банківських карт, 

впровадження вірусів, збір особистих даних користувача для реалізації на 

чорному ринку чи знищення файлів. Але далеко не всі загрози, що 

виникають є навмисними. Досить частими причинами виникнення загроз є 

помилки з боку працівників. Наприклад, надсилання конфіденційної 

інформації не тій людині, або неправильна конфігурація, яка як правило 

передбачає залишення інформаційного ресурсу без обмеження паролем. 

 Значна доля загроз виникає як наслідок недооцінення важливості 

заходів безпеки. Багато компаній шкодують інвестицій на оновлення 

системи безпеки, виявлення та виправлення вразливостей та вдосконалення 

рішень для захисту від загроз. Проблема виникає через недостатню 
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обізнаність про загрози і відсутність автоматизації захисту. 

Організації також постійно ігнорують загрозу, яку представляють їх 

співробітники, спричинені тим, що співробітники використовують 

неналежну інформацію. Є два основних способи, як це відбувається. 

Перший – це зловживання привілеями, коли працівники зловживають 

інформацією, до якої вони отримали законний доступ. Наприклад, 

співробітник міг випадково натрапити на інформацію, що може трапитися, 

якщо організація не встановила відповідний контроль доступу. Або ж 

працівник міг проігнорувати правила доступу. Це може статися, коли, 

наприклад, працівник змінює документ, не дотримуючись правильної 

процедури. Другим поширеним типом зловживання привілеями є 

неправильна обробка даних. Це відбувається, коли конфіденційна 

інформація копіюється, ділиться, отримує доступ, викрадає або 

використовує іншим чином працівник, який не має на це повноважень. 

 

1.4.Існуючі методи забезпечення інформаційної безпеки 

В залежності від цілей системи та умов її функціонування, методи для 

забезпечення інформаційного захисту можуть визначати правила доступу 

суб’єктів до інформаційних ресурсів, визначати способи відновлення 

системи після збою, маскувати дані у форму непридатну для сприйняття 

сторонніми особами, вводити регламентацію – спосіб захисту 

інформаційних систем, що припускає введення особливих інструкцій, згідно 

з якими повинні здійснюватися всі маніпуляції з конфіденційними даними. 

Для запобігання виникнення загроз інформаційній безпеці 

передбачають різні способи захисту інформації. 

• Програмні засоби, які включаються в ПЗ системи. Такі засоби 

виконують логічні функції захисту. 
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• Апаратні засоби – це пристрої (механічні, електронні, електронно- 

механічні), які вирішують  задачі захисту інформації на апаратному 

рівні, вони можуть бути вмонтовані в сис теми обробки т апередачі 

даних для внутрішнього захисту. 

• Фізичні засоби – засоби, які використовуються для зовнішнього 

захисту техніки, на якій знаходяться інформаційні системи. Їх 

реалізація виконується на основі створення фізичних перешкод від 

несанкціонованого доступу конфіденційної інформації. 

• Законодавчі засоби – це закони та інші нормативно-правові акти, за 

рахунок яких врегульовується правила використання конфіденційної 

інформації та встановлюється відповідальність за їх порушення. 

Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки активно 

використовуються на будь-якій стадії управління загрозами. До таких стадій 

належать: прийняття рішення по визначенню області та контексту 

інформаційної загрози і складу учасників процесу протидії; ухвалення 

загальної стратегії і схеми дій в політичній, економічній, соціальній та 

інших сферах життєдіяльності; забезпечення адекватного сприйняття 

загрози та небезпеки у нижчих організаційних ланках системи управління; 

виділення необхідних політичних, економічних, соціальних, 

адміністративних і організаційних ресурсів, достатніх для реалізації 

програми відбиття інформаційної загрози і збереження сталого розвитку 

інформаційних ресурсів системи управління: трансформації результатів 

оцінки ризиків у відповідну політику безпеки, включаючи національну [4]. 

 

1.5 Використання технології Blockchain для забезпечення безпеки 

інформаційних систем 

 

Головними перевагами технології Blockchain є прозорість та 

відкритість, децентралізованість та розподіленість, незмінність, саме за 
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допомогою них забезпечується безпека інформаційних систем.  

 У блокчейні децентралізація має на увазі передачу контролю та 

прийняття рішень від централізованого суб’єкта до розподіленої мережі. 

Децентралізовані мережі прагнуть знизити рівень довіри, який учасники 

повинні виявляти одна до одної, та стримувати їх здатність здійснювати владу 

або контроль один над одним таким чином, що погіршує функціональність 

мережі. А таким чином для зловмисників стає майже неможливим втручання 

або незаконна зміна інформації, оскільки для цього необхідно буде змінити 

інформацію в кожному вузлі мережі. 

 Принцип роботи блокчейн – прозорість та незмінність здійснених 

операцій в системі. Під прозорістю мається на увазі відкритість, 

комунікативність та підзвітність. Завдяки ній учасники мережі можуть 

побачити будь-які зміни, які відбуваються в мережі. Блокчейн зберігає 

інформацію про всі транзакції, що мали місце з початку запуску технології. 

Дані публічної системи блокчейн зберігаються в доступі  для всіх, тому кожен 

може легко перевірити інформацію. 

Незмінність даних в блокчейн означає, що дані не можуть бути змінені 

або вилучені ніким після створення. Завдяки використанню хеш-функцій, які 

використовуються для шифрування блоків при будь-якій зміні інформації в 

будь-якому з попередніх блоків, зміниться хеш для всього ланцюга і це буде 

видно усім учасникам системи. Для атаки необхідно перерахувати хеші всіх 

блоків та переконати більшу частину вузлів, що даний ланцюг є істинним. 

Враховуючи складність доступу до кожного блоку, здійснити кібератаку стає 

майже неможливим. 
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1.6 Застосування технології Blockchain у промисловості 

Багато організацій бачать перспективність блокчейну та вже 

намагаються впроваджувати його в свої інформаційні системи. Технологія 

Блокчейн знаходить місце в медицині, ІоТ, ланцюгах постачання, 

криптовалюті, сертифікації тощо. 

Наприклад, після придбання Mediachain Labs наприкінці 2017 року 

Spotify почала використовувати децентралізовану базу даних для 

співвіднесення виконавців з ліцензійними угодами та композиціями. 

Використання Blockchain у музиці має на меті створити більш прозорий облік 

прав власності на права, що дозволить вирішити давні проблеми в галузі, 

внаслідок яких виконавців не визнали справедливо [5]. 

Індустрія охорони здоров’я страждає через обмін даними в звичайних 

системах через проблеми конфіденційності та безпеки, а також додаткові 

витрати на узгодження різних технологій. Забезпечуючи краще управління 

даними про здоров'я, SimplyVital Health використовує блокчейн, щоб 

дозволити пацієнтам та постачальникам отримувати доступ, обмінюватися та 

навіть переміщувати свої дані про охорону здоров'я. Платформа забезпечує 

надійну та надійну координацію та спілкування з іншими провайдерами та 

створює надійний аудиторський шлях. 

Захищена Blockchain платформа для ведення обліку нерухомості, 

Ubiquity забезпечує безпечний, зручний досвід для запису інформації про 

власність із чистою реєстрацією власності. API, що очікує на розгляд патентів, 

та платформа SaaS дозволяють клієнту вводити свої дані та зберігати їх у 

вибраному ними блокчейні для точного та безпечного аудиту всіх записів. 
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Корпорація BASF та компанія arc-net співпрацювали, використовуючи 

технологію блокчейн, щоб реєструвати та аналізувати стійкість тваринництва, 

з'єднуючи кожну частину процесу від ферми до холодильника. Інформація 

забезпечить екологічний слід разом із повною прозорістю та простежуваністю 

по всьому ланцюжку створення вартості. Даний проєкт дозволить споживачам 

робити обгрунтований вибір щодо продуктів які вони купують, за допомогою 

унікального коду, який можна відсканувати, надаючи інформацію про 

походження продукту та екологічні наслідки. 

Blockchain – це універсальна технологія з необмеженим потенціалом – 

ці приклади просто дряпають поверхню. Прагнення організацій розкрити 

потужність нових технологій, секторні семінари – ідеальний спосіб допомогти 

оцінити поширеність технологічних інновацій та впровадження у галузі. 

 

1.7 Формалізація постановки задачі дослідження 

Головною задачею першої частини бакалаврського проєкту є 

актуальності проблем з забезпечення інформаційної безпеки, дослідження 

причин загроз, які виникають, оцінки існуючих методів та використання 

технології Blockchain для забезпечення інформаційної безпеки. 

В цілому задачею бакалаврського проєкту є визначення теоретичного 

підґрунтя описаних систем, аналіз технологій та платформ для використання 

технології Blockchain для забезпечення захисту інформації. А також розробка 

модулю автоматизованої системи та написання смарт-контрактів для взаємодії 

з технологією Blockchain.  
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2.    ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN ТА СМАРТ-КОНТРАКТИ У 

МЕРЕЖІ ETHEREUM 

 

2.1.   Технологія Blockchain. 

Технологія Блокчейн – система для запису та зберігання інформації 

таким чином, щоб її було неможливо зламати, змінити чи видалити. По суті, 

це цифровий реєстр транзакцій, який дублюється та розподілений по всій 

комп’ютерній мережі у який знаходиться. Кожен блок в ланцюгу складається 

з ряду транзакцій, та кожен раз коли в блокчейні проходить нова транзакція, 

запис про неї додається в реєстр кожного  учасника.  

Основні концепції блокчейну були введені Сатоші Накамото в Bitcoin, 

цифровій криптовалюті, яка може працювати без необхідності довіреного 

посередника [6]. Сатоші запропонував розподілений реєстр, яка відстежує та 

підтримує захищені від фальсифікації записи транзакцій у децентралізованій 

мережі. По суті, це унікальна система баз даних, яку створюють, тиражують, 

синхронізують та підтримують усі учасники децентралізованої мережі. 

Blockchain працює в децентралізованій одноранговій мережі для перевірки та 

зберігання всіх транзакцій у консенсусі, узгодженому усіма вузлами в мережі, 

без жодного центрального органу для перевірки транзакції (як посередника). 

Усі завершені та перевірені транзакції реєструються у розподіленому реєстрі 

перевіряються, безпечно, прозоро та постійно, разом із позначкою часу та 

іншими деталями. Таким чином, обмін матеріальними та нематеріальними 

даними та активами між учасниками може бути записаний цифровим 

способом. Кожна зацікавлена сторона зберігає копію реєстру, яка запобігає 

одній точці збою системи та втрати даних. Коли вносяться зміни, наприклад, 

додавання нового блоку, усі копії в мережі одночасно оновлюються, а записи 

постійно реєструються у реєстрах. Ці зміни зберігаються у блоках, що 
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створюють ланцюжок, де блок зв’язується з попереднім, зберігаючи його хеш 

(унікальні дані, що відображаються з даного блоку) [7]. На рисунку 1 показана 

фундаментальна ланцюгова архітектура блокчейн-мережі.  

 

 

 

Рисунок 1 – Ланцюгова архітектура блокчейн-мережі 

 

На рисунку 1 за винятком першого блоку, який називається блоком 

генезису, кожен блок має свій хеш як унікальний ідентифікатор, що включає 

хеш попереднього блоку. Таким чином формується хронологічний ланцюг. 

Крім того, хеш-механізм забезпечує посилений захист даних. Зазвичай у блоці 

зберігається набір часових операцій, які перевіряються зацікавленими 

сторонами в мережі. Отримавши консенсус, блок приймається і зберігається 

всіма сторонами в блокчейні і більше не може бути змінений. Тому довіра та 

прозорість операцій між організаціями значно покращуються. 

 

2.2  Принцип роботи алгоритму хешування в блокчейні  

Хеш-функції є одним із найбільш широко використовуваних 

криптографічних алгоритмів у технології блокчейну, вони лежать в основі 
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алгоритмів хешування. Це криптографічні (але не шифрувальні) алгоритми, 

призначені для захисту цілісності даних 

У двох словах, хеш-алгоритм – це математична функція, яка перетворює 

будь-який вхід у вихід з фіксованим розміром. Щоб бути криптографічно 

захищеною – і придатною для використання в технології блокчейн – хеш-

функція повинна бути стійкою до колізій, а це означає, що важко знайти два 

входи, які дають однаковий результат. 

Для цього хеш-функція повинна мати такі властивості. 

• Односторонність означає, що з вхідних даних легко вирахувати 

вихідний хеш, але не навпаки. Це унеможливлює зворотне проектування 

зіткнення з бажаного хеш-результату. 

• Детермінованість означає, що одні й ті ж самі вхідні дані мають 

видавати один і той ж самий хеш на виході. 

• Великий вихідний простір – єдиний спосіб знайти колізію хешу – це 

повний перебір. Відповідно до принципу Діріхле, для цього потрібно 

перевірити стільки входів, скільки хеш-функція має можливих виходів. 

Ця кількість повинна бути достатньо великою, щоб зробити повний 

перебір неможливим. 

• Нелокальність, у нелокальній хеш-функції подібні вхідні дані дають 

дуже різні результати. Це важливо для захисту від різного роду атак.  

Хеш-алгоритм вважається захищеним, допоки не вдається знайти 

колізію – зіткнення для нього. Після того, як це сталося, хеш офіційно застарів, 

приладами таких хеш-алгоритмів є MD5 та SHA-1. 

Хеш-функції зазвичай використовуються для захисту цілісності даних. 

Цифровий реєстр блокчейну призначений для зберігання цінної інформації, 

яка може принести користь зловмиснику, якщо її змінити на їх користь. Крім 

того, ця реєстр зберігається та передається мережею взаємно не довіряючих 

вузлів, тому в блокчейні використовується хешування. В блокчейні всі 
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транзакції проходять через алгоритм хешування і вхідні дані будь-якого 

розміру перетворюються в строку з фіксованим розміром. На даний момент в 

технології Blockchain використовується алгоритм SHA-256, який незалежно 

від довжини вхідних даних на виході повертає строку з довжиною 256 біт. На 

рисунку 2 зображено приклад перетворення звичайного тексту на хеш з 

використанням алгоритму SHA-256. 

        Рисунок 2 – Приклад хешування алгоритмом SHA-256 

 

Щоб отримати хеш-значення заданої довжини, потрібно розділити 

вхідні дані на блоки фіксованого розміру. Це тому, що хеш-функція приймає 

дані з фіксованою довжиною. Ці блоки називаються "блоками даних". Це 

показано на рисунку 3. 

 

  

Рисунок 3 – Структура хеш-функції 
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Розмір блоку даних відрізняється від одного алгоритму до іншого. Але 

для конкретного алгоритму він залишається незмінним. Наприклад, SHA-1 

приймає повідомлення/дані лише блоками по 512-біт. Отже, якщо 

повідомлення має рівно 512-бітну довжину, хеш-функція запускається лише 

один раз. Подібним чином, якщо повідомлення має 1024-біт, воно ділиться на 

два блоки по 512-біт і хеш-функція запускається двічі. Однак у 99% випадків 

повідомлення не буде кратним 512-бітовим. Для таких випадків (майже у всіх 

випадках) застосовується техніка, що називається доповнення. За допомогою 

техніки заповнення все повідомлення поділяється на блоки даних фіксованого 

розміру. Хеш-функція повторюється стільки разів, скільки кількість блоків 

даних.  

 

Рисунок 4 – Принцип роботи хеш-функції 

 

Як показано рис. 4, блоки обробляються по одному. Вихід першого 

блоку даних подається як вхідний сигнал разом з другим блоком даних. Отже, 

вихід другого подається разом з третім блоком тощо. Таким чином, роблячи 

кінцевий результат загальним значенням усіх блоків. Якщо зміниться один біт 

в будь-якому місці повідомлення, змінюється все хеш-значення. Це 

називається "ефект лавини". 
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2.3 Ланцюг блоків 

Блок – це спеціальна базова структурна одиниця для запису нових 

транзакцій у технології блокчейн. Перший блок у системі називається 

первинним блоком, з нього починається будь-яка блокчейн мережа. Блок 

містить складається з заголовку та переліку операцій. Заголовок складається з 

хешу, хешу попереднього блоку, що створює безперервний ланцюг між 

блоками, перелік хешів транзакцій та додаткову службову інформацію, таку 

як величина блоку і т.д. [8]. 

Унікальний  заголовок захищає блок від підробки. Наповнюється же 

блок переліком транзакцій, кожна з який показує джерело і одержувача 

переказу. Одержувач ідентифікується за допомогою публічного (відкритого) 

ключа, при цьому створюється нова операція, в якій використовуються гроші, 

підтверджені в одній з минулих транзакцій. Для підтвердження права 

володіння використовується цифровий підпис, який підписує абсолютно 

кожну операцію в мережі. 

Коли транзакція вважається підтвердженою, тобто її формат та підписи 

перевірені, вона виконується. У разі коли мова йде про конфіденційні дані, або 

здійснення платежів це дуже зручно та надійно.  

 Транзакції, крім нарахування комісії за створення блоку, містять 

всередині атрибута input посилання на транзакцію, за якою на цей рахунок 

були отримані криптогроші. Комісійні операції можуть містити в атрибуті 

будь-яку інформацію (для них це поле носить назву Coinbase parameter), 

оскільки у них немає батьківських транзакцій. Створений блок буде 

прийнятий іншими користувачами, якщо числове значення хешу заголовка 

дорівнює або нижче певного числа, величина якого періодично коригується 

[9]. 

Величина цільового числа постійно коригується. Вважається, що на 

створення нового блоку необхідно приблизно 10 хвилин і якщо блок 
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сформували швидше, то число зменшують, щоб досягти цілі було важче.  Це 

зроблено, щоб блоки створювалися з постійною швидкістю та не залежала від 

потужності мережі. 

Результат хешування передбачити неможливо, тому немає алгоритму 

отримання бажаного результату, лише методом перебору. Хеш буде 

змінювати блок службової інформації в заголовку та перераховуватись допоки 

не задовольнить умову. Після дотримання умови, вузол висилає новий блок 

усім іншим вузлам на перевірку, у разі якщо помилок немає – блок вважається 

доданим у ланцюг. 

Можливо таке, що різні вузли з різних частин мережі можуть надсилати 

блоки, що посилаються на один й той самий попередній блок. В такому 

випадку відбувається розгалуження й паралельно може розвиватися декілька 

гілок одного й того ж ланцюга. Суперечка вирішується обираючи гілку з 

найбільшим рівнем складності, така гілка стає єдиною достовірною гілкою, як 

показано на рисунку 5. У разі якщо гілки мають однакову складність і 

довжину, достовірною вибирається та, останній блок якої був створений 

раніше.  

Рисунок 5 – Приклад визначення достовірного ланцюгу 
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Транзакції, що знаходилися в гілці, яка була відхилена, перестають бути 

підтвердженими.  Такі транзакції знову поставлені у чергу до чергового блоку, 

проте це дійсно лише тільки для транзакцій з переказом коштів, транзакції в 

одержанням коштів не мають такої опції, тож у разі відхилення ланцюга кошти 

буде втрачено. 

Висота блоку певного блоку визначається як кількість блоків, що 

передують йому в блокчейні.  

Висота блоку може посилатися на місцезнаходження транзакції, яка 

була завершена в попередньому розташуванні в блокчейні, або посилатися на 

поточну довжину або розмір блокчейну. Діаграма висоти блоку вказує на те, 

наскільки стабільно нові блоки виявляються на блокчейні з часом, на тлі 

різного рівня складності майнінгу. 

Станом на квітень 2021 р. Висота блоків для біткойн-блокчейну 

перевищує 677 350 блоків, при цьому щодня додається приблизно 144 нові 

блоки [10]. 

 

2.4 Алгоритми консенсусу в блокчейні 

У розподілених системах механізм консенсусу – це метод, за допомогою 

якого мережа узгоджує єдине джерело істини. На відміну від централізованих 

систем, де джерело істини визначається одним контрольованим органом, 

розподілені системи покладаються на велику кількість автономних органів 

влади, щоб співпрацювати в обслуговуванні єдиної мережі. Ці різні вузли 

повинні мати обчислювальний механізм, за допомогою якого можна дійти 

згоди щодо того, який саме останній і точний запис даних. Всі ці розподілені 

мережі повинні застосувати однаковий криптографічний механізм, щоб 

досягти консенсусу. Головною метою алгоритмів консенсусу є високий рівень 

надійності. Головними представниками алгоритмів консенсусу є алгоритми 

Proof of Work та Proof of Stake. 
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2.4.1 Proof of Work (Доказ виконаної роботи) 

Proof-of-Work (PoW – доказ виконаної роботи) – алгоритм захисту 

розподілених систем розроблений для запобігання зловмисному 

використанню обчислювальної потужності, наприклад, надсилання 

електронної пошти зі спамом або запуску DoS-атак в обслуговуванні. Вперше 

концепція Proof-of-Work була описана в 1993 році в роботі "Pricing via 

Processing or Combatting Junk Mail". І хоча сам термін у статті ще не 

використовувався, автори пропонували наступну ідею: 

"Щоб отримати доступ до загального ресурсу, користувач повинен 

обчислити деяку функцію: досить складну, але посильну; так можна захистити 

ресурс від зловживання потребою" [11]. 

У 1997 році Адам Бек запустив проєкт Hashcash, присвячений захисту 

від спаму. Задача формувалася наступним чином: "Знайти таке значення x, що 

має SHA(x), вміщене N старшими нульовими бітами" [12]. 

Система пропонує хешування часткової інверсії при відправці по 

електронній пошті. Для розсилки відповідного заголовка потрібно близько 252 

хеш-вирахувань, які слід перераховувати для кожної відправки. Якщо для 

відправлення кількох звичайних листів додаткові розрахунки не створюють 

великого дискомфорту, то щоб відправити велику кількість спаму необхідно 

проробити велику роботу, через наявність постійного перерахунку. При цьому 

перевірка коректності виробленого коду здійснюється дуже швидко: 

використовується однократне вирахування SHA-1 із завчасно підготовленою 

міткою. 

Потім концепція була адаптована до захисту цифрових грошей. Хелом 

Фінні у 2004 році через ідею "багаторазового підтвердження роботи" з 

використанням алгоритму хешування SHA-256. 

Після введення в 2009 році біткойн став першим широко прийнятим 

додатком ідеї PoW від Фінні (він також був одержувачем першої транзакції з 
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біткойнами). Доказ виконаної роботи також є основою багатьох інших 

криптовалют, що дозволяє забезпечити надійний, децентралізований 

консенсус. 

Відтоді Proof-of-Work, або PoW, став алгоритмом досягнення 

консенсусу в блокчейн; та використовується для підтвердження транзакцій і 

створення нових блоків. За допомогою PoW майнери конкурують один з 

одним за завершення транзакцій в мережі, яка в свою чергу дає грошову 

винагороду за винагороду. Користувачі мережі надсилають один одному 

цифрові маркери, після чого всі транзакції збираються в блоки і записуються 

в розподілений реєстр блокчейну.  

Намагаючись створити блок, майнер неодноразово додає набір даних, 

який можна отримати за допомогою математичної функції. Це генерує 

mixHash, який знаходиться нижче цільового nonce, як диктує складність блоку. 

Найкращий спосіб зробити це методом спроб і помилок. Вирішення триває до 

тих пір, поки один з майнерів на знайде правильну відповідь. 

Складність визначає ціль для хешу. Чим нижча ціль, тим менший набір 

дійсних хешів. Після створення, хеш надзвичайно легко перевірити іншим 

майнерам та клієнтам. Навіть якби одна транзакція мала змінитися, хеш був би 

зовсім іншим, сигналізуючи про шахрайство. 

 

2.4.2 Proof of Stake (Доказ частки) 

Зародження алгоритму Proof of Stake почалося з обговорення на форумі 

в 2011 році [13].  Ідеєю обговорення була зміна алгоритму PoW на новий, у 

якому замість того, щоб фактором генерування блоку від майнера була не 

кількість, обчислювальних ресурсів, якими він володіє, а кількість грошей, 

якими можна було довести, що майнер користується приватними ключами.  

Перше практичне використання Proof of Stake вийшло в 2012 році в 

блокчейне Peercoin, який використовувався гібридним алгоритмом PoW / PoS, 
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де PoW був лише для емісії монети, тоді як PoS відповідав за валідацію 

транзакцій. 

У 2014 році Даніель Люм'єр допрацював алгоритм, створив механізм 

делегованого підтвердження ставки доказів долі власності (DPoS). Він був 

вперше реалізований в мережах Bitshares і виявився настільки ефективним, що 

та інші криптовалюти стали поступово на нього переходити. Надалі він почав 

використовуватися в Novacoin та зараз активно впроваджується в платформі 

Ethereum.  

Proof of Stake – це, як і PoW, алгоритм, який використовується для 

досягнення розподіленого консенсусу. Даний механізм вимагає користувачів, 

які хочуть стати валідаторами, закласти гроші – криптовалюту. Валідатори 

відповідають за те саме, що і майнери в алгоритмі PoW: замовлення транзакцій 

та створення нових блоків, щоб розіслати його усім іншим вузлам та узгодити 

стан мережі. Проте PoS має ряд покращень, він прибирає ресурсоємні роботи 

з процесу створення нового блоку.  

Замість часу та електроенергії – зовнішніх ресурсів, які 

використовуються для генерації блоку в PoW – алгоритм дозволяє майнерам з 

більшістю монет писати в історію блокчейну. Основним принципом PoS є те, 

що чим більше інвестує валідатор у мережу (чим більша частка у них є), тим 

менша ймовірність нападу на неї, а отже, тим більше прав на перевірку їм слід 

надати. 

Єдиними криптографічними розрахунками, задіяними в PoS, є ті, які 

встановлюють, чи є майнер власником необхідної кількості криптовалюти.  

Псевдовипадковим чином система вирішить, чия черга фіксувати блок. 

Вибір відбувається на основі різних факторів, які гарантують, що вибір буде 

падати не тільки на тих, у кого найбільша ставка. Такими факторами є: 

кількість монет у вадітора, вік монет та рандомізація. 

Перевірка нового блоку проходить наступним чином.:  
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• Валідатор робить ставку: блокує частину монети в гаманці. Зазвичай 

система встановлює мінімальний поріг для таких ставок. 

• Коли системі потрібно згенерувати новий блок, вона вибирає валідатора, 

який зробив ставку і знаходиться в мережі. 

• Валідатор перевіряє блок, додає його в ланцюг та отримує нагороду. 

Процес формування нового блоку називають "форжингом". 

• Якщо валідатора помічено в шахрайстві, наприклад, у спробі провести 

подвійну трату, його ставка. 

 

Винагорода формується не з генерованих монет, як в алгоритмі PoW, а з 

сукупності комісій, які учасники сплачують за послуги валідації своїх 

транзакцій. Розмір винагороди визначається конкретним механізмом PoS, 

криптовалютою та іншими факторами. Процес зарахування монет 

валідаторами отримав назву стейкінг. Це дозволить більшій кількості людей 

брати участь у процесі перевірки: більше не буде потреби купувати дороге 

обладнання для майнінгу. 

 

2.4.3 Порівняння PoW та PoS 

Високий рівень безпеки, який забезпечує PoW має собівартість. 

Деякі  вважають даний алгоритм консенсусу надто марнотратним та досить 

дорогим. 

Мільйони хешів, які генерують майнери по всьому світу, насправді 

нічого не вирішують. Величезна робота та ресурси, спрямовані на захист 

блокчейнів, жодним чином не корисні суспільству. А після вирішення 

обчислювальної задачі майнери приступають до вирішення наступної, 

кидаючи свої попередні зусилля. З екологічної точки зору, серверні ферми з 

потужним майнінговим обладнанням, які використовують величезну кількість 
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електроенергії, щоб в основному нічого не робити, не є вигідними для нашого 

світу. 

Процес вирішення обчислювальних проблем є складним і 

конкурентоспроможним, і ті, хто має найдосконаліше обладнання для 

майнінгу, мають перевагу над тими, хто цього не робить. Це створює "гонку 

озброєнь" серед майнерів і робить спільноту валідаторів більш ексклюзивною 

(не так багато людей, які бажають скуповувати обладнання та керувати 

значними обчислювальними потужностями). І ексклюзивність суперечить ідеї 

децентралізації – ключового принципу технології блокчейн. 

Це призводить до найбільш обговорюваного занепокоєння, пов’язаного 

з PoW, що полягає у можливості атаки на 51%. Хоча майнінг-пул, який має 

централізований контроль над мережею, все ще може грати в нього чесно, 

ніщо не заважає йому атакувати блокчейн, анулюючи законні транзакції та 

подвоюючи витрати криптомонет. 

Щоб ніколи не стикатися з цими потенційними проблемами, творці 

Ethereum – другого за величиною блокчейну у світі – планують перейти з PoW 

на Proof of Stake (PoS). 

Тим часом в PoS питання непотрібного використання енергії не буде, 

оскільки майнінгу в традиційному вигляді немає. 

Жодна конкуренція у вирішенні обчислювальних задач не означатиме 

відсутності попиту на вдосконалене обладнання для майнінгу. Отже, більше 

людей буде бажати брати участь у процесі перевірки. 

Незважаючи на зменшення енергетичних витрат, PoS набагато зробить 

атаки на блокчейн ще дорожчими.  

Загроза 51% -ної атаки все ще існує в алгоритмі доказу частки, але це ще 

більш ризиковано для зловмисників. Для цього зловмиснику потрібно буде 

контролювати 51% ставки криптовалюти. Це не тільки багато грошей (через 

обмежену пропозицію та підвищений попит ціна криптовалюти буде різко 
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збільшена), але ймовірно, це призведе до падіння вартості самої 

криптовалюти. Існує дуже мало стимулів знищити вартість валюту, в якій ви 

маєте більшість акцій. Є більш сильні стимули збереження мережі безпечною 

та здоровою. 

 

2.5 Типи блокчейну  

Існує кілька підходів до створення блокчейн-мереж. Їх розподіляють за 

доступом до реєстру даних, тобто за ступенем відкритості. Це може бути 

загальнодоступна або приватна мережа, ексклюзивний блокчейн або 

блокчейн-консорціум [15]. 

До загальнодоступних блокчейн-мереж може під’єднатися будь-який 

користувач. У цих блокчейнів транзакції захищаються криптографічними 

механізмами перевірки, наприклад, доказ виконаної роботи або доказ частки. 

Ефективність мережі досягається оновленням протоколів, які 

запобігають шкідливим змінам. Завдяки цьому система дозволяє створювати 

децентралізовані програми з мінімальними витратами на технічне 

обслуговування. В цих мережах всі користувачі мають однакові права, і кожен 

з них може виконувати основні функції – валідація транзакцій, перекази, 

перегляд усіх записів у базі даних та ін. Загальнодоступна мережа – 

децентралізована мережа, у якій не може бути явно привілейованих 

користувачів. 

Недоліками такої мережі є вимоги до обчислювальної потужності, 

низький рівень конфіденційності транзакцій та безпеки. Ці критерії дуже 

важливі при використанні блокчейну в корпоративному середовищі. До 

відомих загальнодоступних блокчейнів відноситься Bitcoin, Etherium, та 

Litecoin.  

Приватні блокчейн-мережі по архітектурі майже не відрізняєтсья від 

загальнодоступних. Це також децентралізована однорангова мережа, але 



 

 ІАЛЦ.045470.004 ПЗ 28 

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

доступ до записів реєстру та можливість підтвердження транзакцій  має лише 

організація, яка відповідає за контроль учасників мережі і підтримку 

загального реєстру.  

Існують різні варіанти використання закритих мереж, в залежності від 

яких, використання приватних блокчейнів істотно підвищує достовірність і 

надійність інформації, якою участники мережі обмінюються. Оскільки доступ 

до основних функцій підтримується не для будь-якого користувача, приватні 

блокчейни більш економічні ніж відкриті (загальнодоступні) мережі, які в 

свою чергу потребують багато часу та технічних ресурсів для перевірки 

транзакцій.  

Щодо безпеки приватного блокчейну – він менш безпечний ніж 

публічний. Через те, що загальнодоступний блокчейн – прозорий реестр, 

інформація у якому зашифровується, та зберігається на різних пристроях – 

злом такої мережі майже неможливий. Інформація у приватному блокчейні 

може бути змінена організацією, яка керує ним. Через меншу кількість 

шифрації приватна мережа більш вразлива до злому. 

Ексклюзивні блокчейн-мережі (permissioned blockchain) – підтип 

приватних мереж. Організації, які вирішили використовувати приватний 

блокчейн налаштовують ексклюзивну мережу. Ці мережі використовуються, 

коли контроль доступу до ресурсів мережі – проблема першорядної 

важливості. Доступ до управління мережею також обмежується, як і в 

приватних мережах, але участникам необхідно отримувати запрошення або 

дозвіл на приєднання до мережі.  

Плюсом ексклюзивних блокчейнів є прозора структура управління. 

Вони  пропонують велику гнучкість і адаптивність, що дає змогу швидко 

змінювати функціональність, в порівнянні з відкритою блокчейн-

інфраструктурою. Це дозволяє ексклюзивним блокчейнам бути 

ефективнішими за відкриті мережі у рішенні дуже специфічних бізнес-задач. 
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Створення блоків в ексклюзивному блокчейні не вимагає PoW. Замість 

цього, для консенсусу в ексклюзивних мережах можуть використовуватися 

добре вивчені алгоритми консенсусу з аутентифікованими учасниками, 

наприклад, (PBFT) [16]. Де всі вузли в системі взаємодіють один з одним, і 

мета полягає в тому, щоб все чесні вузли дійшли згоди про стан системи через 

більшість. Вузли інтенсивно взаємодіють один з одним, і їм потрібно не тільки 

довести, що повідомлення надійшло від певного однорангового вузла, але і 

перевірити, що повідомлення не було змінено під час передачі. 

Блокчейн-консорціум – мережа, відповідальність за адміністрування 

якої може бути у багатьох організацій. Ці організації встановлюють права 

доступу до інформації та можливості виконувати транзакції. Блокчейн-

консорціум – рішення для компаній, коли всі учасники мережі мають доступ 

до  основних функцій, та несуть відповідальність за блокчейн.  

Блокчейн-консорціуми знижують можливу ймовірність ризиків 

контрагента в приватному блокчейні (за рахунок усунення централізованого 

управління), а менша кількість вузлів дозволяє їм працювати набагато 

ефективніше, на відміну від публічного блокчейну.  

Найвідоміші консорціуми – R3, Hyperledger, Enterprise Ethereum Alliance 

(EEA). QIWI входить до міжнародного консорціуму фінансових інновацій R3. 

У числі учасників R3 – найбільші банки світу, а також технологічні компанії, 

серед яких HPE, Intel, Microsoft. Основна мета блокчейн-консорціумів – 

впровадження рішень на основі блокчейна в світову бізнес-індустрію.  

 

2.6 Платформа та криптовалюта Ethereum 

Ethereum – це глобальна платформа для створення децентралізованих 

онлайн-сервісів на базі блокчейну з відкритим кодом [17]. Дана платформа 

децентралізована та функціонує як єдина програмне середовище, як 
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віртуальна операційна система, робота якої підтримується серверами та 

вузлами – комп’ютерами учасників платформи.  

До появи Ethereum розробка блокчейн-додатків була долею обмеженого 

числа ентузіастів криптографії та програмування. 

Ідея майбутньої платформи був описана в кінці 2013 року Віталіком 

Бутеріним – уродженцем Росії, який з 6-річного віку живе в Канаді. Бутерін 

зацікавився блокчейном ще в 2011 році, а вивчаючи криптовалюту, прийшов 

до наступного висновку: 

"Я подумав, що люди зі спільноти біткойни неправильно підійшли до 

вирішення проблеми. Вони прагнули робити окремі програми, але не 

намагалися охопити кожен варіант використання в якомусь протоколі на всі 

випадки" [18]. 

Надихнувшись ідеями Бутеріна, до проєкту Ethereum приєдналися такі 

розробники, як Джеффрі Вилці і Гевін Вуд. У 2014 році Бутерін і його команда 

зареєстрували в Швейцарії компанію Ethereum Switzerland GmbH. У тому ж 

році компанія зібрала в ході ICO понад $ 18 млн інвестицій, спрямованих на 

розробку базового функціоналу проєкту. Блокчейн-платформа Ethereum була 

запущена 30 липня 2015 року [18]. 

З появою Ethereum широкі кола розробників отримали інструмент для 

створення децентралізованих додатків під будь-які завдання: від благодійних 

фондів до систем управління космічними апаратами NASA. 

Ethereum дозволяє розробникам розгортати всі види децентралізованих 

програм. Незважаючи на те, що біткойн залишається найпопулярнішою 

криптовалютою, багато людей припускають, що агресивне зростання 

Ефіріуму незабаром випередить біткойн у використанні. 

Ефір (Ether, ETH) – внутрішня обмінна одиниця платформи, або так 

званий "токен" (електронний ключ доступу до цінностей). Частки ефіру 

названі в честь людей, які внесли свій вклад в розвиток криптографії та 
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криптовалюта: творця концепції анонімних електронних грошей Вея Дая (Wei 

Dai), криптографа Ніка Сабо (Nick Szabo) і піонера криптовалюта програміста 

Хела Фінні (Hal Finney). 

1 ETH = 1000 finney = 1 млн szabo = 1 млрд Gwei = 1 квінтильйон wei 

ETH необхідний для: 

• розрахунків між користувачами екосистеми Ethereum; 

• створення смарт-контрактів – додатків на базі платформи Ethereum; 

• виконання смарт-контрактів. 

 

Таким чином, в ETH – багатофункціональний цифровий актив 

платформи Ethereum. 

За кожну операцію на платформі треба заплатити комісію у вигляді 

часток монети ETH, що розподіляються потім у вигляді заохочення серед 

валідаторів.  

Одиниця комісії на платформі Ethereum називається "gas" – "бензин" в 

перекладі з американської англійської. Російськомовні користувачі ETH 

зазвичай говорять "газ". Кількість газу, необхідне для проведення певної 

операції, зазначено в технічній документації платформи – Yellow Paper. 

Наприклад, переклад ETH коштує 21 000 gas. 

Скільки ефіру заплатити за транзакцію, користувач вирішує сам. Більше 

заплатив – операція пройде швидше, заплатив менше – пройде повільніше. 

 

2.7 Смарт-контракти  

Смарт-контракти були вперше описані американським криптографом та 

програмістом Ніком Сабо ще в 1996 році задовго до появи технології 

Blockchain. Згідно з концепцією Сабо, інтелектуальні контракти – це цифрові 

протоколи для передачі інформації, які використовують математичні 

алгоритми для автоматичного виконання транзакції після виконання 
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встановлених умов та повного контролю процесу. Це визначення, яке 

випереджало свій час більш ніж на десять років, залишається точним і по сей 

день. Однак в 1996 році ця концепція не могла бути реалізована: в той час 

необхідні технології не існували, зокрема, розподілена книга [19]. 

Після створення у 2008 році Bitcoin, з'явилася перша криптовалюта, 

створена на основі революційної технології Blockchain, якої раніше бракувало 

для децентралізованої книги. Blockchain біткойну не дозволяє встановлювати 

умови для здійснення транзакції в новому блоці, оскільки він містить тільки 

інформацію про саму транзакцію. Проте поява технології стала поштовхом для 

розробки смарт-контрактів. Через п'ять років платформа Ethereum дозволила 

використовувати смарт-контракти на практиці. Сьогодні ринок пропонує 

безліч платформ, які дозволяють використовувати смарт-контракти, але 

Ethereum залишається одним з найпоширеніших. 

Смарт-контракти – це контракти, що виконується самостійно, умови 

договору між покупцем і продавцем записуються безпосередньо в рядки коду, 

призначені для укладання договорів. Код та угоди, що містяться в ньому, 

існують у розподіленій децентралізованій мережі блокчейнів. Код контролює 

виконання, а транзакції відстежуються та незворотні. 

Розумні контракти дозволяють здійснювати довірені транзакції та угоди 

між різними, анонімними сторонами без необхідності центрального органу 

влади, правової системи або зовнішнього механізму забезпечення. 

Незважаючи на те, що технологія блокчейн почала розглядатися 

насамперед як основа для біткойнів, вона еволюціонувала далеко за рамки 

підтримки віртуальної валюти. 

Смарт-контракти – це програмний код, який може автоматично 

контролювати, виконувати та виконувати юридичну угоду. Усі договірні 

положення та функціональні результати відображаються як код на блокчейні. 
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Завдяки автоматизованому виконанню контрактів можна зменшити 

трансакційні витрати та залежність від результатів діяльності іншої сторони. 

Важливою особливістю смарт-контрактів є те, що технологія блокчейн 

перешкоджає ретроактивним змінам: отже, смарт-контракти неможливо 

модифікувати після завантаження в блокейн. Це також тягне за собою те, що 

автоматизовану транзакцію неможливо відмінити або повернути назад. Це 

може стати проблемою, коли договір або дію потрібно визнати недійсним. 

Оскільки смарт-контракт неможливо змінити, будь-яка помилка в логіці коду 

або випадкова вразливість коду розглядається як частина смарт-контракту. 

Належне виконання смарт-контракту забезпечується всіма учасниками 

мережі блокчейн. Мережа постійно розширює блокчейн, щоб записати 

виконання контракту, а згодом відстежує блокчейн на відповідність 

закодованим умовам смарт-контракту.  

Розумні контракти забезпечують механізми ефективного управління 

токенізованими активами та правами доступу між двома або більше 

сторонами. Можна сприймати це як криптографічне поле, яке розблоковує 

значення або доступ, якщо і коли виконуються певні заздалегідь визначені 

умови. Основні значення та права доступу, якими вони керують, зберігаються 

у блокчейні, який є прозорою спільною книгою, де вони захищені від 

видалення, фальсифікації та перегляду. Отже, розумні контракти 

забезпечують публічний спосіб вбудування правил управління та ділової 

логіки у декілька рядків коду, які можуть бути перевірені та забезпечені 

консенсусом більшості мереж P2P. 

Смарт-контракт можна викликати від організацій всередині (інші 

розумні контракти) та зовні (зовнішні джерела даних) блокчейну. Серед цих 

суб’єктів, так звані "оракули" вводять дані, що мають відношення до смарт-

контракту, з мережевого світу в інформаційний сховище смарт-контрактів. 

Якщо їх правильно впровадити, розумні контракти можуть забезпечити 
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безпеку транзакцій, що перевершує традиційне договірне законодавство, тим 

самим зменшуючи витрати на координацію аудиту та забезпечення виконання 

таких угод. Вони можуть відстежувати виконання угоди в режимі реального 

часу і, отже, можуть економити витрати, оскільки дотримання та контроль 

відбувається на льоту. Розумні контракти зменшують трансакційні витрати 

угод на порядок; зокрема, вони зменшують витрати на: 

•  досягнення згоди; 

•  оформлення; 

• виконання. 

Сам термін "смарт контракт" трохи невдалий, оскільки смарт-контракти 

не є особливо розумними, і їх не слід плутати з юридичними контрактами:  

• Смарт-контракт може бути розумним настільки наскільки люди, що 

його кодують, беруть до уваги всю доступну інформацію на момент 

написання коду; 

• Хоча розумні контракти можуть мати потенціал для виконання законних 

контрактів, якщо дотримані певні умови, спочатку потрібно вирішити 

багато технічно-правових питань, які потребуватимуть часу та 

міждисциплінарного дискурсу між юристами та розробниками. 

Крім того, безпека смарт-контрактів все ще залишається проблемою, яку 

потрібно вирішити на технічному рівні. Ми також повинні мати змогу 

впровадити більш складні договірні положення, включаючи децентралізовані 

інструменти врегулювання суперечок. Хоча на розвиток подій може 

знадобитися більше часу, деякі цікаві рішення вирішення суперечок вже 

розробляються, прикладами яких є "Kleros", "Openlaw" або "Jur". Злиття 

юридичних контрактів та інтелектуальних контрактів з’являться протягом 

наступних кількох років, коли технологія стає більш зрілою та широко 

розповсюдженою, а також із прийняттям правових стандартів.  
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2.7.1 Порівняння з традиційними автоматизованими транзакціями 

Встановлені форми автоматизованого виконання контракту базової 

угоди, наприклад, автоматичні банківські платежі, постійні замовлення, 

покупка музики в Інтернеті та завантаження її після підтвердження оплати 

відрізняються від смарт-контрактів наступними ознаками. 

Залучені треті сторони, які зберігають контроль за відповідною 

операцією. Банк може втрутитися в процес і відняти або додати гроші на будь-

який рахунок у будь-який час. Натомість розумні контракти не 

адмініструються та не контролюються такою третьою стороною. 

Комп’ютерна програма, як правило, запускається на комп’ютері 

(сервері) третьої сторони, забезпечуючи, наприклад, внутрішній контроль 

банку, замість того, щоб шукати зовнішню перевірку, що може бути здійснено 

за допомогою технології блокчейну без необхідності посередника. 

Традиційним формам автоматизованих транзакцій бракує технічної 

гнучкості: можна використовувати лише умови та атрибути, передбачені 

розробником відповідного додатку автоматизації. Наприклад, традиційні 

автоматизовані транзакції навряд чи можуть ініціюватись за таких подій, як 

конкретні погодні умови, якщо розробник не застосував таку опцію. На 

відміну від цього, розумний контракт дозволяє такий тригер, навіть якщо 

розробник явно не передбачив цієї умови під час створення коду. 

При традиційному автоматизованому виконанні контрактів код 

знаходиться виключно в руках третьої сторони, відповідальної за нього. Що 

стосується смарт-контрактів, то використання технології блокчейну 

передбачає, що всі учасники використовують один і той же код, і цей код 

зберігається у всіх учасників. Отже, розумні контракти створюють довіру, 

використовуючи децентралізовану, відкриту та криптографічну сутність 

технології блокчейн, яка дозволяє людям довіряти один одному та 
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здійснювати транзакції з рівноправним рівнем, роблячи необхідність 

посередників та третіх сторін застарілою. 

 

2.7.2 Сфери використання смарт-контрактів  

Програми на базі смарт-контрактів з’являються в різних галузевих 

галузях. 

У галузі охорони здоров’я безпечна передача даних про пацієнтів є 

давньою проблемою. Такі технологічні компанії, як EncrypGen, можуть 

створювати інтелектуальні контракти, які надійно передають дані пацієнтів 

без ризику отримання сторонніми сторонами доступу. Пацієнта можна 

запевнити, що він контролює свої дані, не потрапляючи в руки дослідницької 

компанії, якщо він не надає належного дозволу [20]. 

Системи голосування традиційно досить неоднозначні. Blockchain може 

запропонувати систему з більшою прозорістю, яка гарантує достовірність 

результатів. Follow My Vote – це захищена платформа для голосування з 

підтримкою блокчейну, де маркер надсилається на адресу, де його неможливо 

змінити [21]. Технологія блокчейну буде автоматично перевіряти кількість. 

Страхова галузь покладається на застарілі системи і, як правило, дуже 

складна та важка для документів. Розумний контракт може допомогти 

впорядкувати страхові процеси, такі як претензії. Уявіть, що ви оформляєте 

туристичну страховку, і ваш рейс або скасовано, або затримано. Іноді 

страховик може виплатити претензію. Однак термін в рамках смарт-контракту 

може бути встановлений для самостійного виконання у разі затримки рейсу. 

Наприклад, може бути укладена угода, згідно з якою страхувальник 

автоматично отримує 50 доларів після затримки рейсу на одну годину. Усі 

страхові вертикалі можна створити подібним чином, щоб уникнути зайвих 

паперів та тривалих процесів розгляду претензій. 
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Управління ланцюгами поставок – це управління потоком товарів і 

передбачає активне впорядкування діяльності бізнесу на стороні пропозиції. У 

мережі ланцюгів поставок, як тільки товар досягає кінцевих пунктів 

призначення, статус власності на товар змінюється. За допомогою смарт-

контрактів кожен у ланцюзі поставок може відстежувати місце розташування 

товару за допомогою датчиків IoT та смарт-контрактів. Якщо предмет 

втрачений під час процесу, розумні контракти можуть виявити його 

місцезнаходження. Смарт-контракти можуть також автоматизувати всі 

звичайні завдання та платежі, тому організаціям не потрібно надсилати велику 

кількість документів, оскільки все є віртуальним. 

Смарт-контракти також можуть дозволити публічно та безпечно 

зберігати інформацію в публічних реєстрах, наприклад, про власність 

власності, населення та виборців на блокчейні. Авіакомпанії можуть 

запровадити систему розрахунків для пасажирів авіакомпаній щодо їх прав, 

автоматично виплачуючи компенсацію за затримки, тим самим зменшуючи 

витрати на персонал. Подальші програми можуть виконувати для виконання 

певних завдань, що стосуються дотримання вимог, передбачати формування 

децентралізованих автономних організацій, тобто організацій, чиї нормативні 

акти є пакетом розумних контрактів, що дозволяє автоматично застосовувати 

та виконувати набір правил управління за допомогою базової технології 

блокчейн. 

 

2.7.3 Переваги та недоліки смарт-контрактів 

Використовуючи смарт-контракти можна отримати наступні переваги 

[22]. 

•  Автономність та економія. Смарт-контракти не потребують брокерів 

або інших посередників для підтвердження угоди; таким чином, вони 

виключають ризик маніпуляцій з боку третіх осіб. Більше того, 
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відсутність посередника в смарт-контрактах призводить до економії 

коштів. 

• Резервне копіювання. Всі дані, що зберігаються на блокчейні, 

дублюються кілька разів; таким чином, оригінали можуть бути 

відновлені у разі втрати даних. 

• Безпека. Смарт-контракти шифруються, а криптографія захищає всі 

документи від злому. 

• Швидкість. Розумні контракти автоматизують завдання за допомогою 

комп'ютерних протоколів, заощаджуючи години різних бізнес-процесів. 

• Точність. Використання смарт-контрактів призводить до усунення 

помилок, які виникають через ручне заповнення численних форм. 

Хоча використання розумних контрактів має безліч переваг, як і будь-

яка технологія, яка ще не досягла повної зрілості, є фактори, які можна 

розглядати як недоліки. 

По-перше, на даний момент не існує великого регулювання щодо того, 

як працюють смарт-контракти. З часом прийде більше управління, але тим, хто 

впроваджує нові проєкти, потрібно бути обережними, інвестуючи в цю 

технологію. Також все ще існує велика залежність програмістів від створення 

розумних контрактів та виправлення будь-яких помилок. Там, де технологія 

блокчейну є незмінною, може виникнути недостатня гнучкість у зміні 

контрактів, коли це потрібно. Наприклад, можуть існувати постійні додатки, 

які потрібно застосовувати до умов блокчейну. 

 

2.7.4 Принцип роботи смарт-контрактів на платформі Ethereum 

Для опису блокчейнів, таких як Bitcoin, в літературі часто 

використовується аналогія з "розподіленою книгою", які забезпечують 

децентралізацію валюти за допомогою основних інструментів криптографії. 
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Криптовалюта поводиться як "звичайна" валюта через правила, які 

регулюють, що можна, а що не можна робити для зміни книги.  

Ethereum має свою власну криптовалюту, яка дотримується майже тих 

самих інтуїтивних правил, вона також забезпечує набагато потужнішу 

функцію: смарт-контракти. Для цієї більш складної функції потрібна більш 

складна аналогія. Замість розподіленої реєстру, Ethereum – це розподілений 

автомат. Стан Ethereum – це велика структура даних, яка містить не тільки всі 

рахунки та залишки, але і стан машини, яке може змінюватися від блоку до 

блоку відповідно до заздалегідь визначеного набору правил і яке може 

виконувати довільний машинний код. Конкретні правила зміни стану від 

блоку до блоку визначаються EVM (Ethereum virtual machine). 

 Саме тут виконуються смарт-контракти, при виконанні вони мають 

обмежений доступ до інших смарт-контрактів, та не мають доступ ні до 

мережі, ні до файлової системи в цілому. 

Через Ethereum доступні два облікові записи: зовнішні облікові записи 

(керовані приватними ключами, на які впливають користувачі) та контрактні. 

Лише зовнішні облікові записи можуть ініціювати нові транзакції, оскільки 

вони можуть створити повідомлення та підписати його своїм секретним 

ключем. У разі, якщо повідомлення відправляється з одного зовнішнього 

облікового запису на інший зовнішній – грошовий переказ, а якщо 

повідомлення на рахунок контракту ініціює виконання коду контракту. 

Будь-яка транзакція містить інформацію про адресу отримувача, суму 

переказу, цифровий підпис відправника, поле даних  для відправки 

повідомлення, плата відправника за газ та кількість дозволених кроків для 

проведення транзакції [23]. 

Газ – це одиниця, яка вимірює обчислювальні зусилля, необхідні для 

виконання конкретних операцій в мережі Ethereum. Оскільки кожна транзакція 

Ethereum вимагає обчислювальних ресурсів для виконання, кожна транзакція 
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вимагає плати. Газ відноситься до плати, необхідної для успішного 

проведення транзакції на Ethereum. 

Скомпільований байт-код інтелектуального контракту виконується у 

вигляді декількох операційних кодів EVM, які виконують стандартні операції 

стеку, такі як XOR, AND, ADD, SUB тощо. EVM також реалізує ряд операцій 

стека, специфічних для блокчейну, таких як ADDRESS, BALANCE, 

KECCAK256, BLOCKHASH, тощо [17]. 

 

2.8 Переваги та недоліки технології Blockchain 

Звичайно головним надбанням технології блокчейн є те, що цифровий 

реєстр не зберігається централізовано, а розподілений серед усіх вузлів мережі 

по всьому світу. 

Використання технології Blockchain підвищує ефективність та 

швидкість обробки транзакцій. Протягом багатьох років система зазнавала 

численних атак та різноманітних загроз, але жодна з них не мала успіху. Отже, 

Blockchain – це практично захищена від злому система, стійка до спроб злому, 

крадіжки чи підробки. Записи, що зберігаються в ньому, вважаються 

нетлінними та захищеними від фальсифікацій. Це можливо завдяки наступним 

факторам. 

а) Децентралізації. Дані транзакцій не зберігаються в головному 

розташуванні, а розподіляються по ланцюжку з комп'ютерів, і немає 

конкретного керуючого органу. Зберігаючи дані в мережі, Blockchain усуває 

ризики, пов’язані з централізованим зберіганням даних. У ньому відсутні 

централізовані точки вразливості та збою, які можуть бути використані 

хакерами. Крім того, розподіл даних ускладнює атакувати систему. Це 

забезпечує кращий опір зловмисникам та зовнішнім атакам у системі; 

б) Захисту даних від модифікації та видалення, що є однією з головних 

переваг Blockchain. Мережа фіксує всю незворотну історію транзакцій у 
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цифровому реєстрі. Старі транзакції зберігаються в реєстрі назавжди, а нові 

транзакції додаються до неї безповоротно. Будь-яка окрема зміна будь-якого 

біта даних призведе до зміни значення хешу, а новий хеш не буде відповідати 

старим. Отже, будь-яка спроба втручання в будь-яку частину блокчейну буде 

відразу поміченою та ліквідованою [24]; 

в) Системи розподіленої перевірки транзакцій, яка гарантує, що ніхто не 

може втручатися у записи, а кожен у мережі може перевірити реєстр та 

побачити таку ж історію транзакцій, як і всі інші; 

г) Надійна та перевірена часом криптографічна технологія хешування та 

використання цифрових підписів; 

д) Використання відкритих та приватних ключів. Відкритий ключ – це 

адреса користувача в блокчейні, тоді як приватний ключ – це пароль, який 

надає користувачеві доступ до його цифрових активів і дозволяє взаємодіяти з 

різні можливості, які підтримує Blockchain. 

Не потрібно залучати посередників, таких як повільні та дорогі платіжні 

системи, брокери, агенти, довідкова служба для обробки транзакцій. Це 

можливо, оскільки Blockchain є загальнодоступним та добре спроектованим, 

щоб замінити функції, які в даний час покладені на посередників, такі як 

обробка фінансових операцій, забезпечення надійного торгового середовища, 

забезпечення дотримання контрактів або захист від шахрайства. Як результат, 

транзакції можуть бути швидшими, дешевшими, безпечнішими та простішими 

у доступі. Також уникаючи використання посередників та накладних витрат 

для обміну активами, Blockchain може потенційно заощадити грошові кошти. 

Інформацію, що міститься в блоках, можна швидко перевірити, оскільки 

кожен може отримати доступ до книги та переглянути перевірені транзакції. 

Слід зазначити, що програмний код мережі відкритий для всіх користувачів, 

але вони бачать лише дані про кожну конкретну транзакцію. Особистість та 

конфіденційні дані залишаються в таємниці. Дані не потрапляють до системи 
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Blockchain, якщо вони не перевірені. Більше того, Blockchain видаляє помилки 

друку та інші людські помилки. Отже, дані Blockchain є точними, повними, 

послідовними та своєчасними. 

Оскільки Blockchain задовольняє потребу в надійних записах і має 

великий потенціал для розвитку, його можна використовувати в різних галузях 

промисловості, що виходять за рамки криптовалют. Спроби використання 

Blockchain включають фінансовий сектор, банківську діяльність, страховий 

бізнес, державне управління та управління бізнесом, кампанії масового 

фінансування, виконання та виконання контрактів, операції з нерухомістю, 

роздрібну торгівлю та виробництво, охорону здоров’я, продаж музики та 

навіть організацію демократичних виборів. 

Проте є в недоліки використання даної технології. Блокчейн не може 

зберігати великі обсяги інформації. Однак технологія розвивається, і в 

майбутньому цей недолік може зникнути. 

Злам мережі можливий, однак це було б можливим лише в тому випадку, 

якщо 51% користувачів в ланцюжку погодилися і склали схему шахрайства і 

одночасно змінили дані транзакцій. З огляду на сучасний технологічний 

розвиток це практично неможливо. 

Енергоємне використання. Завдяки своїй розподіленій природі, 

Blockchain вимагає постійної обчислювальної потужності в декількох місцях, 

що призводить до постійного великого споживання електроенергії у всьому 

світі. 

Також універсальному впровадженню Blockchain перешкоджає його 

невирішений статус регулювання. Використання цієї нової технології, 

безсумнівно, порушить централізовані установи та бюрократії, такі як банки, 

державні органи чи інші сторони, які здійснюють операції, і останні, 

безперечно, борються з нею. 
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2.9 Застосування технології Blockchain в охороні здоров'я 

В даний час електронні медичні записи дозволяють автоматично 

оновлювати та обмінюватися медичною інформацією про певного пацієнта 

лише в межах організації або мережі організацій. Це можна було б розширити, 

якби інформація була організована таким чином, що набір інформації на 

найвищому рівні блокчейну являв собою лише ту інформацію, яка не була 

персональною інформацією. 

Це дозволило б дослідникам та іншим організаціям отримати доступ до 

цього широкого спектру даних із сотнями тисяч пацієнтів. Наявність таких 

величезних обсягів даних значно сприятиме проведенню клінічних 

досліджень, звітування про події безпеки та несприятливих подій та їх 

ідентифікації, а також звітності щодо охорони здоров'я. 

Ця сама інформація на блокчейні може дозволити окремим пацієнтам 

легко розблокувати та обмінятися своїми даними про стан здоров'я з іншими 

постачальниками або організаціями за допомогою приватного ключа, яким 

можна поділитися. Це може допомогти зробити інформаційні технології 

охорони здоров’я взаємодіючими та співпрацювати між різними 

користувачами. 

Blockchain може створити єдину систему для збережених, постійно 

оновлюваних, записів здоров’я для безпечного та швидкого пошуку 

авторизованими користувачами. Уникаючи помилок у спілкуванні між 

різними медичними працівниками, які беруть участь у догляді за одним і тим 

же пацієнтом, можна запобігти незліченним кількості помилок, зробити 

можливим швидше діагностування та втручання, а допомогу можна 

персоналізувати для кожного пацієнта. 

У багатьох сценаріях блокчейн включає дані, які служать 

ідентифікацією дозволів доступу та вказівниками на дані поза мережею. Це 

означає, що більшість даних, що зберігаються в ланцюжку, складаються з 
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метаданих, інформації про записи даних разом із покажчиками та хешем для 

перевірки цілісності. Щоб бути корисними, рішення повинні використовувати 

ідентифікатори для людей, але вони можуть генерувати ідентифікатори, що 

використовуються лише в ланцюжку та марно поза мережею, замість чутливих 

елементів персональниї даних, таких як ім’я, номер соціального страхування, 

дата народження тощо. 

Технологія Blockchain пропонує численні можливості для охорони 

здоров’я; однак він сьогодні не повністю зрілий і не є панацеєю, яку можна 

негайно застосувати. Кілька технічних, організаційних та поведінкових 

проблем економіки повинні бути вирішені, перш ніж блокчейн охорони 

здоров'я може бути прийнятий організаціями по всій країні. 

Тож в даному проєкті були вирішено розглянути смарт-контракти на 

прикладі реалізації взаємовідношень доктора та пацієнта для створення 

системи захисту персональних даних пацієнта від несакціонованого 

втручання. 
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3. АНАЛІЗ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

 

3.1. Мова програмування для реалізації смарт-контракту 

Платформа Ethereum представляє фреймворки для високорівневих мов 

програмування для взаємодії зі смарт-контрактами, такі як Nethereum для 

.NET-технології, Web3.py – для пайтону, Web3.js – для Javascript. Проте для 

написання самого смарт-контракту та додавання його в блокчейн-мережу 

розробники платформи творили спеціальну мову програмування- Solidity.Це 

об'єктно-орієнтована мова програмування для реалізації смарт-контрактів. На 

розвиток даної мови вплинули такі мови, як C ++, Python та JavaScript і 

призначена для орієнтації на віртуальну машину Ethereum (EVM). 

Solidity – строго типізована мова програмування, серед інших 

можливостей підтримує успадкування, бібліотеки та складні визначені 

користувачем типи [25]. За допомогою Solidity можна створювати контракти 

для використання, наприклад, для голосування, краудфандингу, сліпих 

аукціонів та гаманців з багатьма підписами. 

При розгортанні контрактів слід використовувати останню випущену 

версію Solidity. Це пов’язано з тим, що регулярно вводяться зміни, а також 

нові функції та виправлення помилок.  

Візульно Solidity схожа на мову програмування Javascript (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Приклад програми мовою Solidity 

 

Розробляти програму на Solidity можна на будь-якій операційній 

системі: Linux, Windows, Mac OS X. Для розробки даного проєкту буде 

використовуватись операційна система Windows 10 Professional. Для того щоб 

установити Solidity необхідно завантажити та встановити  Node.js та виконати 

наступну команду (рис. 7): 

 

 

 

Рисунок 7 – Команда для встановлення Solidity 

 

Після встановлення Solidity необхідно встановити фреймворк Truffle, який 

допоможе компілювати смарт-контракт, мігрувати та деплоїти їх у приватний 

блокчейн. Для цього необхідно використати таку команду (рис. 8): 

 

 

Рисунок 8 – Команда встановлення Truffle 
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3.2. Вибір та встановлення середовища для створення приватного 

блокчейну  

 

Ganache – це персональний блокчейн для швидкого створення програм 

на платформі Ethereum. Ganache можна використовувати протягом усього 

циклу розробки; що дозволяє розробляти, розгортати та тестувати ваші dApps 

у безпечному та детермінованому середовищі. 

Ganache поставляється у двох варіантах: інтерфейс користувача та 

командна строка. Ganache UI – це настільний додаток, що підтримує технології 

Ethereum. Інструмент командного рядка, ganache-cli (раніше відомий як 

TestRPC), доступний для розробки Ethereum.  

Усі версії Ganache доступні для Windows, Mac та Linux. 

Встановити Ganache можна з офіційного сайту, після цього для 

встановлення приватного блокчейну необхідно створити нове середовище та 

в налаштуваннях серверу вказати налаштування як показано на рисунку 9: 

 

Рисунок 9 – Налаштування Ganache 
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На рис. 9 видно, що необхідно вказати наступні параметри: 

• HOSTNAME – ім'я хосту, оскільки в даному проєкті ми будемо 

запускати проєкт лише локально то HOSTNAME – 127.0.0.1 

• PORT NUMBER – номер порту, з якого сервер будет приймати 

RPC-з'єднання (Remote procedure call). 

• NETWORK ID – внутрішній ідентифікатор блокчейну сервера 

Ganache, захищає вузол від підключення до вузлів, які 

синхронізуються з іншими мережами. 

Також можна вибрати кількість акаунтів, які будуть створені та кількість 

криптовалюти, яка буде на балансі у кожного з аккаунтів (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 – Встановлення кількості акаунтів в середовищі блокчейн 

 

 Ganache створює блокчейн локально на комп'ютері користувача, тому 

кількість криптовалюти на аккаунтах ніяк не пов'язана з реальними грошима. 

 Після цього буде створено приватний блокчейн для тестування смарт-

контрактів, з 10 аккаунтами, на кожному 100 ETH. У кожного аккаунту будуть 

відображені властивості (рис. 11): 

• ADDRESS – унікальна послідовність цифр і букв. Вона стосується 

конкретного пункту призначення в мережі, куди можна надіслати 

криптовалюту; 
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• BALANCE – поточний баланс на аккаунті користувача, зображається в 

криптовалюті ETH; 

• TX COUNT – лічильник кількості транзацій передачі криптовалюти з 

даного аккаунту; 

• INDEX – порядковий номер аккаунту. 

 

 

Рисунок 11- Приватний блокчейн створений за допомогою Ganache UI 

 

 Для використання створених аккаунтів в проєкті необхідно також 

встановити розширення для браузеру під назвою Metamask. Це програмний 

гаманець, який призначений для взаємодії з децентралізованими програмами, 

в даному випадку –  блокчейном Ethereum. 

 Після встановлення з офіційного сайту необхідно підключити Metamask 

до створеного приватного блокчейну. Для цього необхідно сконфігурувати 

його наступним чином (рис. 12): 
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Рисунок 12 – Налаштування Metamask 

 

 Для налаштування Metamask необхідно: 

• Network Name – ім'я мережі, воно може бути будь-яке; 

• New RPC URL – посилання на RPC-сервер, встановлений в Ganache; 

• Chain ID – ідентифікатор, який використовується для підписання 

транзакції та перевірки підписів, захищає транзакцію, яка входить в 

один ланцюг від включення в інший ланцюг; 

• Currency Symbol – скорочена форма запису валюти, яка 

використовується. 

Після налаштування необхідно підключити хоча б один аккаунт до 

програми Metamask. Для цього необхідно скопіювати приватний ключ в 

Ganache (рис. 13) та імпортувати його в Metamask: 
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Рисунок 13 – Приватний ключ в Ganache 

 

Після цього середовище для розробки смарт-контракту можна вважати 

підготовленим та можна переходити до розробки смарт-контракту. 

Для зберігання завантажених файлів в систему використовується IPFS 

(InterPlanetary File System) – це відкритий одноранговий розподілений 

гіпермедія протокол з відкритим кодом, який використовується як протокол, 

який розподіляє файли між користувачами учасниками [26]. В проєкті 

використовується публічна версія ipfs.infura.io. 

 

3.3 Опис та розробка смарт-контракту 

 

Смарт-контракт – програмний код, який визначає набір правил, за якими 

сторони використовують контракт, написаний на мові Solidity, який 

розміщений в приватному блокчейні.  

Для розробки смарт-контракту використовується онлайн-середовище 

Remix (рис. 14). Дане середовище було спеціально створене для зручної 

розробки смарт-контрактів мовою Solidity та розміщення їх в мережі 

блокчейн. Для того, щоб опублікувати смарт-контракт, необхідно 

скомпілювати його в байт-код, він тим часом записується в блокчейн та 

зберігається там. Після розміщення смарт-контракту в мережі, він отримує 

адресу, яку можна використовувати для доступу для методів смарт-контракту. 
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Рисунок 14 – Онлайн-IDE Remix 

 

Створений смарт-контракт задає правила відношень між пацієнтом та 

доктором. В ньому реалізуються наступні функції: 

• реєстрація в мережі користувача як доктора, або пацієнта; 

• завантаження иа хешування файлів за допомогою протоколу IPFS; 

• можливість керування персональної інформацією, через надання 

права доступу окремим користувачам; 

• перегляд конфіденційної інформації лише дозволеним на це 

користувачам; 

• перегляд списку дозволених осіб. 

Функціонал смарт-контракту, звичайно, може бути значно розширений 

за допомогою додавання в нього більшої кількості фукнцій взаємодії між 

сторонами контракту. Проте, основної задачею даного смарт-контракту є 

реалізація захисту персональної інформації користувача (пацієнта) від 

несанкціонованого перегляду та дозвіл окремим пацієнтам легко розблокувати 
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та обмінятися своїми даними про стан здоров'я з іншими постачальниками або 

організаціями. 

 

3.4 Опис структури смарт-контракту 

 

Смарт-контракт складається з трьох основних структур, за допомогою 

яких відбуваються основні дії в контракті: доктор, пацієнт та інформація про 

файл (рис. 15): 

Рисунок 15 – Структури використані в смарт-контракті 

 

Доктор має три поля: ім'я, свою адресу за допомогою якої можна 

взаємодіяти з ним та список адрес користувачів. Тим часом пацієнт має ім'я, 

вік, як і доктор свою адресу для взаємодії з ним, список адрес докторів, до яких 

належить пацієнт та массив байтів, в ньому будуть зберігатися хеши файлів, 

які користувач буде завантажувати в блокчейн-мережу. Структура, яка 

призначена для файлу містить поля імя файлу, тип файлу та секретний 

одноразовий ключ, за допомогою якого файл буде хешуватися для додаткової 

безпеки.  



 

 ІАЛЦ.045470.004 ПЗ 54 

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

 Основні функції, які реалізовані в смарт-контракті це реєстрація 

користувачів, додавання файлу в мережу та надання доступу на перегляд 

персональних файлів користувача – історії здоров'я даної особи.  

На рисунку 16 можна побачити, що основними етапами в додавані 

користувачів до контракту є перевірка чи не існують вони вже в смарт-

контракті, валідація введених полів та створенна нового користувача: доктора, 

або пацієнта. 

Рисунок 16 – Реєстрація користувача в смарт-контракті 

 

На рисунку 17 функція, що відповідає за додавання файлу в мережу, 

приймає на вхід не сам файл, а його хеш. При цьому спочатку йде перевірка 

чи існує пацієнт, до якого намагається додати файл в системі, потім 

перевіряється чи не має в нього файлу з таким хешем та додається файл до 

списку файлів пацієнта. Надати доступ до файлів для перегляду, може лише 

сам пацієнт, він має бути зареєстрований в системі, як і доктор, та доктор не 

має мати ще доступу до персональних даних даного користувача. За даних 

умов доктору буде наданий доступ до файлів. 
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Рисунок 17 – Надання доступу доктору до файлів пацієнта та додавання 

файлу в мережу 

 

3.5 Опис вебдодатку для взаємодії зі смарт-контрактом 

Для написання вебдодатку в даному проєкті використовується 

високорівнева мова програмування JavaScript та платформа для виконання 

мережевих застосунків Node.js. Node.js використовується для створення 

ефективніх та маштабованих REST API's.  

В мові JavaScript є бібліотека для взаємодії зі смарт-контрактами – 

Web3. Після компіляції смарт-контракту за допомогою команди truffle compile 

створюється json-файл контракту, який може використовувати бібліотека 

Web3 для взаємодії з ним. 

Для цього використовується метод loadContract, який зчитує зі 

згенерованого файлу смарт-контракт, парсить його та створює екземпляр 

класу web3, з яким взаємодіє вебдодаток (рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Функція завантаження смарт-контракту у додаток 
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Входячи на сайт, користувач має підключити свій аккаут мережі 

Ethereum в Metamask. Адже після вводу ім'я та віку користувачу необхідно 

буде підтвердити транзакцію створення смарт-контракту в мережі Ethereum 

(рис 19).  

 

 

Рисунок 19 – Реєстрація користувача та створення смарт-контракту 

 

API вебдодатку напряму викликає методи смарт-контракту. Для того, 

щоб увійти відправляється запит у блокчейн, щоб переконатися, що адреса 

користувача є валідною, після цього створюється JWT-token, записується у 

кеш, для того, щоб в майбутньому переввіряти, что має право користувач 

доступ до додатку.  

JWT-token – (JSON Web Token) – це стандартизований, зашифрований 

формат пакування даних, який використовується для безпечної передачі 

інформації між двома сторонами (клієнт та сервер). 

В секції власного профілю користувач може переглянути персональну 

інформацію, яка зчитується зі смарт-контракту, надати доступ для доктора для 

перегляду його персональних файлів або завантажити самі файли в мережу 

(рис 20). 
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Рисунок 20 – Профіль пацієнта у вебдодатку 

 

Кожна операція взаємодії з додатком потребує спілкування з мережею 

блокчейн. Усі операції запису – реєстрація, додавання файлу, тощо – 

потребують підтвердження в Metamask, адже вони коштують деяку кількість 

газу, який еквівалетний певній кількості криптовалюти. У разі, якщо пацієнт 

вирішує надати доступ до файлів лікарю, лікар матиме пацієнта в списку своїх 

пацієнтів та зможе подивитися його файли, та у разі необхідності зробити 

певні висновки та взаємодіяти з пацієнтом. Профіль лікаря в вебдодатку 

наведено на рис.21.  

 

3.6 Можливе покращення вебдодатку у майбутньому 

 

Оскільки дана програма була спроектована на основі клієнт-серверної 

архітектури та розбита на логічні окремі модулі, то маштабування додатку є 

досить простим у майбутньому. 

 Можливим покращенням є, звичайно, розширення функціоналу. Його 

можна розширити, як в смарт-контракті, так і в веб-додатку. Наприклад, 

можна збільшити кількість інформації про користувача, для більш повного 
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розуміння доктором свого пацієнта. Також можна додати можливість надання 

різних прав доктору: як до різних файлів, так і до редагування інформації.  

 Можна надати можливість більшої взаємодії, наприклад можна додати 

можливість лікарю виписувати направлення. 

 

 

Рисунок 21 – Профіль доктора в вебдодатку 

 

Також для забезпечення більшої безпеки, можна додати двофакторну 

авторизацію користувача, даний підхід зменшить імовірність 

несакціонованого доступу до персональних даних користувачів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході виконання дипломного проєкту було проаналізовано проблеми 

захисту інформації та методи їх вирішення, на основі опрацьованого матеріалу 

було  стоворено приватний блокчейн, написано смарт-контракт та вебдодаток 

для взаємодії з ним. 

У першому розділі дипломного проєкту було проаналізовано існуючі 

загрози інформаційній безпеці, причини їх виникнення. Також було 

проаналізовано основні методі забезпечення інформаційної безпеки. 

Дослідження показало, що насьогодні захист інформації не є досконалим. Тож 

було досліджено використання технології Blockchain для забезпечення 

безпеки інформаційних систем та проаналізовано вже існуючі приклади 

використання Blockchain для забезпечення захисту цілісності інформації.  

У другому розділі дипломного проєкту було детально досліджено та 

описано технологію Blockchain. Було опрацьовано всі теоретичні особливості,  

типи блокчейнів, принципи роботи та розглянуто основні алгоритми 

консенсусу, які використовуються. Також було вивчено принципи роботи 

смарт-контрактів, їх переваги та недоліки та розглянуто платформу Ethereum 

в якості використання для написання смарт-контрактів. Було проаналізовано 

переваги та недоліки використання технології Blockchain у промисловості. На 

основі опрацьованого матеріалу було вирішено створити смарт-контракт та 

вебдодаток для взаємодії з ним. Для взаємодії веб-додатку було використано 

фреймворк Web3.js. 

У третьому розділі за допомогою програми Ganache було розроблено та 

описано структуру приватної мережі блокчейн на платформі Ethereum. За 

допомогою онлайн-середовища було розроблено смарт-контракт, 

протестовано та опубліковано у мережу блокчейн. Після цього було 

підготовлено середовище для взаємодії вебдодатку зі смарт-контрактом, за 
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допомогою фреймворку truffle та розширення для браузеру MetaMask. Було 

продемонстровано, що смарт-контракт повністю захищає персональні дані 

користувача від несакціанованого доступу. Було запропоновано можливий 

подільший розвиток даного проєкту: посилення безпеки за допомогою 

двофакторної авторизації та розширення функціоналу. 

Даний проєкт після розширення може бути використаний компаніями 

для забезпечення безпечної комунікації пацієнтів з лікарями в сфері охорони 

здоров'я. 
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