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What is a ledger? 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Tally_stick] 
Source: http://www.rootsweb.ancestry.com/~nygreen2/wpeF7.jpg] 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger]  

“A ledger is a book, file, or other record of financial transactions.” 
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Що таке бухгалтерська книга?

Бухгалтерська книга - це книжка, файл, або інша система записів фінансових 
транзакцій
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Треба вирішити проблему “подвійного витрачання”

Якщо гроші є 
цифровими, як 
запобігти 
створенню копій?

• Намагання управляти грошовою масою 

• Централізований кліринг транзакцій

• Інноваційний протокол 
• Криптографія заміняє центральний орган 
• Блокчейн запобігає подвійному 
витрачанню

Довіряти центральному органу Довіряти математиці
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Бездумна довіра до 
центральних органів є 
найбільшим ворогом 
правди 

Альберт Ейнштейн
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Еволюція довіри

Локальна Інституційна Розподілена
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Using Peer to Peer (P2P) Networks 

Source: Nick Williamson, “What Is A Blockchain?” (12 April 2015) - http://blog.credits.vision/what-is-a-blockchain/ 

Мережі для визначення консенсусу

Централізована
Децентралізована Розподілена



Overview of Blockchain 

Making a hash of it… 
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Огляд блокчейну
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• Smart (dumb) contracts (pieces of code, aka scripts or sprites) executed when certain pre-
defined conditions are met 

• Decentralised autonomous organisations (DAO) – conceptual, suite of ‘smart contracts’creating 
autonomous entities 

Ledger logic & turing machines 

‘Forces of Nature’? ‘Sorcerers’ Apprentices’? 
“If you have trust I shall give you trust; if you have no trust I shall take it away.” 

Розумні контракти
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Переваги розподілених бухгалтерських книг

• Довіра у розподіленій системі 

• Ефективність передачі інформації 

• Повне відслідковування транзакцій 

• Спрощена квітовка 

• Висока надійність
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Що треба для використання блокчейна

•Міцне корпоративне управління 
• Управління даними 
• Відповідність регуляторним вимогам 
• Стандартизація 
• Структура ідентифікації 
• Кібербезпека 
•Масштабованість
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Роль ISO 20022 - значення даних

• Джерело бізнес визначень 
• Забезпечення інтеграції систем 
• Use cases для вирішення бізнес проблем 
• DLT@swift.com 
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Фінансові стандарти

•Довідкові дані (USD, EUR, UAH) 

•Повідомлення (MT103, MT202)
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ISO 20022 переваги

•Стандартна методологія 

•Семантика 

• Бізнес процеси 

•Структури даних
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Рівні ISO 20022

• Бізнес/концептуальний (Грошовий 
переказ, Credit transfer) 

• Логічний (повідомлення MT101, pacs.008) 

• Фізичний (синтаксис XML)
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ISO 20022 для блокчейн рішень та розумних 
контрактів

• Уникнення “винаходів колеса” 

• Інтероперабельність між блокчейн 
рішеннями та існуючою 
інфраструктурою 

• Використання існуючих стандартів 
даних та бізнес контента
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Роль спільнот у стандартизації

Співтовариства користувачів ISO 20022 

можуть створювати специфічні для кожного 

ринку правила та настанови для конкретного 

використання стандарта у даному бізнес 

контексті 

одночасно забезпечуючи високий рівень 

сумісності з іншими співтовариствами
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Робочі групи УкрСВІФТ

• Локальна стандартизація 

• PMPG, SMPG 

• Кібербезпека
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УкрСВІФТ

Приєднуйтесь до еволюції!


