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ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В 

СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 
 

 У статті охарактеризовано процес розвитку, передумови виникнення та економічну сутність криптовалют. 

Розглянуто тенденції їх поширення в Україні та перспективи подальшого розвитку криптовалют. Проаналізовано 

переваги криптовалют, серед яких основним є високий інвестиційний потенціал.  Він дозволяє в рамках ICO по аналогії з 

краудфандінгом залучати фінансові ресурси для реалізації значущих проектів в реальному секторі економіки.  Серед 

недоліків криптовалют автори виділяють наступні: відрив від реального виробництва, високі фінансові та 

енерговитрати, нерівність учасників, непідконтрольність державним органам, проблема безпеки.  Особлива увага 

приділяється одній з перших криптовалют - біткоіну.  Відзначена сильна волатильність його біржового курсу. Як 

наслідок проаналізовані існуючі формулювання криптовалюти, на основі чого виявлено та обґрунтовано необхідність їх 

адекватного наукового осмислення.  При цьому акцентується увага на відсутності нормативно-правової бази, яка 

регулює взаємовідносини між користувачами, на основі чого відстоюється теза про необхідність не тільки детального 

наукового вивчення криптовалюти, але і необхідності розробки інституційних норм. 

Ключові слова: криптовалюта, волатильність, bitcoin, блокчейн, валюта, електронні гаманці, електронні платежі, 

електронні гроші, інституалізація, капіталізація, майнінг, цифрова (віртуальна) валюта.  

 

Постановка проблеми. Однією з новацій 

останнього часу стала поява особливого виду 

валют, який отримав назву «криптовалюта».  

Даний феномен привертає до себе особливу 

увагу, при цьому більшість авторів в 

основному розглядають технічні аспекти обігу 

криптовалюти.  Тим часом однобока вивченість 

криптовалюти з позиції опису технічної моделі 

функціонування не дозволяє розкрити їх 

сутність як економічної категорії, а також 

перешкоджає швидкому створенню адекватних 

формальноінстітуціональних норм, що 

регламентують процедури емісії та обігу.  Як 

наслідок виникає закономірний дисбаланс – 

коли економічні нововведення випереджають 

розвиток законодавства, що регулює 

взаємовідносини суб’єктів у сфері розрахунків 

і платежів, що, в свою чергу, посилює можливі 

ризики на макро- і мікрорівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням дослідження криптовалюти почали 

займатись у 1980-ті роки, тому це питання є 

порівняно новим. Вивченню історії розвитку та 

функціонування криптовалют присвячені праці 

вчених, таких як Е. Андроулакі, С. Капкун, 

О. Караме, М. Роесчлін, Т. Счерер (Androulaki 

et al., 2013; Gervais et al., 2015), М. Андручович, 

Д. Джіембовскі, Л. Мазурек (Andrychowicz et 

al., 2014), Д., М. Гражек, Н. Коуртоіс, Р. Наїк 

(Courtois et al., 2014), Г. Максвел (Maxwell, 

2013), А. Герваїс, Д. Грубер (Gervais et al., 

2015), О. Галицький, О. Мороз, Е. Молчанова, 

Ю. Солодковський. Однак проблема дослідження 

розвитку криптовалют в Україні залишається 

недостатньо вивченою вітчизняними вченими, 

що й зумовлює актуальність даної статті. 

Мета статті. Визначення сучасних 

тенденцій розвитку крипто валют у сучасній 

економіці світу і України зокрема. 

Основні результати дослідження. Під 

категорією «криптовалюта» розуміють вид 

цифрової валюти, заснований на складних 

обчисленнях деякої функції, яку легко 

перевірити зворотними математичними діями, 

основною схемою емісії якої є принцип доказу 

виконання роботи «Proof-of-work» [1]. Даний 

принцип передбачає, що єдиний спосіб 

випускати валюту — це витрачати величезні 

комп’ютерні потужності на виконання великої 

кількості обчислювальних завдань. Вся робота 

по створенню і перевірці валюти проводиться 

на персональних комп’ютерах без 

використання центрального сервера. 

Децентралізація емісії монет робить усіх 

учасників мережі анонімними. Криптовалюти 

в якійсь мірі нагадують «видобуток золота», 
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так як з видобуванням кожної нової одиниці 

валюти, наступну добути стає важче, а 

обчислення і числа ускладнюються. Крім того, 

на обчислення витрачається певна кількість 

електроенергії і робочого часу комп’ютера [1].  

Вперше термін «криптовалюта» почав 

використовуватися після появи пірингової 

платіжної системи Bitcoin, яка була розроблена 

в 2009 р. людиною або групою осіб під 

псевдонімом Сатосі Накамото [2]. Bitcoin - 

система, яка використовує хешування і систему 

proof-of-work, це одна з перших криптовалют і 

на сьогоднішній день найбільш популярна.  

Транзакції, що здійснюються з допомогою 

«біткоіна», дуже складно відстежити і 

неможливо відкликати. Завдяки ключовій 

особливості системи — децентралізації — дві 

людини можуть здійснювати операції купівлі-

продажу в Інтернеті прямо, не звертаючись до 

центрального комп’ютера. Звідси випливає 

друга особливість Bitcoin: користувачі системи 

можуть самостійно «добувати» монети, 

використовуючи для цього відеокарти у 

власних комп’ютерах, які розраховують хеші 

заголовків блоку. Такий «видобуток» називається 

«майнінг», тобто отримання грошей фактично 

з повітря - відбувається дуже повільно і 

вимагає величезних обчислювальних можливостей, 

а також витрат електрики [2]. Майнінг - це 

процес рішення криптографічної функції, яку 

дуже складно вирішити, але легко перевірити 

правильність відповіді.  

Ще однією властивістю біткоінів є 

нескінченна подільність. Кожну «монетку» 

можна розділити на сто мільйонів «центів». 

Називається ця стомільйонна частина біткоіна 

«сатосі», на честь засновника. Анонімність 

платежів робить систему Bitcoin привабливою в 

злочинному середовищі, що може привести до 

розширення тіньової економіки з допомогою 

проведення платежів через систему Bitcoin.  

Зараз вже стали вводитися в експлуатацію 

перші банкомати, здатні перетворювати монети 

Bitcoin в звичайні гроші. Організації, які ставлять 

ці банкомати, пропонують картки MasterCard, 

прив’язані до Bitcoin-рахунку. Також існують і 

інші платіжні системи, що приймають Bitcoin, 

такі як Visa, Paypal і Bitpay[5]. 

Слід підкреслити, що існують країни, які 

визнали біткоіни повноцінною валютою, і ті 

країни, які налаштовані «вороже» і попереджають 

своїх громадян про небезпеку використання 

криптовалюти. Так, досить лояльно налаштоване 

до біткоіну Міністерство фінансів Німеччини 

стверджує, що «біткойн - це фінансовий 

інструмент, який не може бути 

класифікований як електронна або іноземна 

валюта, а більше нагадує «приватні гроші», які 

можуть бути використані для 

«багатосторонніх клірингових операцій»»[6].  

Досить терпиме ставлення до біткоіну у 

Міністерства фінансів Великобританії. 

Сінгапур також прийняв нову валюту і вже 

заявив у листі до брокерської організації  Coin 

Republic, в якому пояснено оподаткування 

обороту біткоінів.  

Зовсім іншу позицію зайняли такі країни, як 

Китай, Росія, Індія, Ісландія, Індонезія. Так, 

Народний банк Китаю заявив, що «Біткоін не є 

валютою або заміною грошей, не має правового 

статусу та грошового еквівалента, не може і не 

повинен використовуватися в якості грошей 

при поводженні на ринку. По суті, це всього 

лише специфічний віртуальний товар[6]. 

Що ж стосується України, то, незважаючи 

на те, що НБУ не рекомендує користуватися 

біткоінами, багато українців вже почали 

замислюватися про те, щоб використовувати 

такий тип розрахунків і заробляти на майнінгу. 

НБУ пояснює свою заборону тим, що платіжні 

системи, щоб працювати в Україні, повинні 

бути зареєстровані в НБУ[7].  

На початку березня 2020 року на Україні 

було встановлено порядок декларування 

криптовалют. У відповідності з правилами, 

опублікованими Національним агентством 

запобігання корупції (НАПК), платники 

податку повинні вказувати цифрові активи як 

нематеріальну власність, аналогічну 

інтелектуальній власності або за ліцензіями на 

видобуток природних ресурсів. 

Там же зазначено, що вартість цифрових 

валют повинна вказуватися з точки зору їх 

вартості в гривнях за курсом Національного 

банку України. 

НАПК запозичував визначення криптовалют 

у міжнародної Групи розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). 

Криптовалютами FATF називає віртуальні 

валюти з можливістю зберігання, інвестицій, 

торгівлі та передачі в цифровому форматі, при 

цьому такі активи не мають статусу узаконеного 

засобу платежу в будь-якій юрисдикції. 
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Хоча ці роз’яснення про декларування 

криптовалют були дані тільки на початку 

березня 2020 року, цифрові активи фігурують 

у деклараціях українських чиновників ще з 

2016 року. Тоді, наприклад, один бізнесмен 

задекларував 4376 біткоінів, оцінивши їх на 

момент складання документа 125 млн гривень 

(близько $5 млн). 

Згідно з порядком декларування 

криптовалют, який був встановлений на 

початку березня 2020-го, платник податків 

зобов’язаний називати цей актив (біткоін, ефір 

тощо), дату покупки і кількість валюти в 

останній день податкового періоду.[9]  

В кінці січня 2020 року Українська фінансова 

служба повідомила про те, що починає 

відстежувати криптовалютні транзакції на суму 

понад $1200. Нові заходи покликані зміцнити 

боротьбу з відмиванням грошей в Україні згідно 

з останніми рекомендаціями Цільової групи з 

фінансових дій щодо операцій з криптовалютою. 

Вперше на Україні закон про боротьбу з 

відмиванням грошей включає криптовалюту в 

якості активу, що підлягає моніторингу. 

Граничне значення для запуску процесу 

перевірки становить 30 000 гривень або $1200. 

Криптовалюта як клас активів ще не 

визначена законодавством України. Очікується, 

що робоча група за участю кількох національних 

агентств розробить новий регламент для 

криптоактивов на Україні до квітня 2020 року. 

Законопроект, що пропонує 5% податок на дохід 

з криптовалют, вже внесений на розгляд. 

Висновки та пропозиції. По-перше, в 

сучасному світі криптовалюта є інноваційною 

розробкою, поява якої стала можливою завдяки 

розвитку глобальних технологій високошвидкісної 

передачі інформації, коли мережа Інтернет 

розрослася до величезних масштабів, а 

децентралізовані мережі отримали велику 

популярність.  По-друге, інтерес до криптовалюти 

стрімко зростає, в зв’язку з затребуваністю в світі 

«справедливих грошей», повною анонімністю і 

захистом від підробок.  По-третє, у криптовалюті в 

порівнянні зі звичайними національними 

валютами існує досить велика кількість як 

позитивних, так і негативних характеристик і 

тільки подальший їх розвиток може виявити 

баланс переваг і недоліків в порівнянні з іншими 

грошима.  Разом з тим вже зараз слід відзначити 

популярність криптовалюти на світових 

фінансових ринках. 
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Луценко И.В., Яковенко С.Л. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ УКРАИНЫ. 

В статье охарактеризованы процесс развития, предпосылки возникновения и экономическая сущность 

криптовалюты.  Рассмотрены тенденции их распространения в Украине и перспективы дальнейшего развития 

криптовалюты.  Проанализированы преимущества криптовалюты, среди которых основным является высокий 

инвестиционный потенциал.  Он позволяет в рамках ICO по аналогии с краудфандингом привлекать финансовые 

ресурсы для реализации значимых проектов в реальном секторе экономики.  Среди недостатков криптовалюты 

авторы выделяют следующие: отрыв от реального производства, высокие финансовые и энергозатраты, 

неравенство участников, неподконтрольность государственным органам, проблема безопасности.  Особое 

внимание уделяется одной из первых криптовалют - биткоину.  Отмечена сильная волатильность его биржевого 

курса.  Как следствие проанализированы существующие формулировки криптовалюты, на основе чего выявлены и 

обоснована необходимость их адекватного научного осмысления.  При этом акцентируется внимание на 

отсутствии нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения между пользователями, на основе чего 

отстаивается тезис о необходимости не только детального научного изучения криптовалюты, но и 

необходимости разработки институциональных норм. 

Ключевые слова: криптовалюта, волатильность, bitcoin, блокчейн, валюта, электронные кошельки, электронные 

платежи, электронные деньги, институализация, капитализация, майнинг, цифровая (виртуальная) валюта. 
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PROSPECTS AND RISKS OF CRYPTO CURRENCY IN MODERN ECONOMIC SYSTEMS OF UKRAINE. 

The article describes the process of development, preconditions of occurrence and the nature of cryptocurrency. The 

tendencies of their distribution in Ukraine and prospects for further development of cryptocurrencies. The advantages of 

crypto-currencies, among which the main one is a high investment potential. It allows within the framework of the ICO in 

analogy to crowdfunding to raise financial resources for the implementation of important projects in the real sector of the 

economy. Among the disadvantages of the cryptocurrency the authors identify the following: isolation from the real sector, 

high financial and energy costs, inequality of participants, lack of control of public authorities, the problem of security. 

Special attention is paid to one of the first cryptocurrency - bitcoin. Marked by a strong volatility of its stock price. As a 

consequence of the existing wording of the cryptocurrency, based on what is revealed and substantiated the necessity of their 

adequate scientific understanding. While the focus is on the lack of a legal framework governing relations between users, 

which is defended the thesis of the need not only a detailed scientific study of cryptocurrencies, but also the need to develop 

institutional norms. 

Key words: cryptocurrency, volatility, bitcoin, blockchain, currencies, electronic wallets, electronic payments, electronic 

money, institutionalization, capitalization, mining, digital (virtual) currency trader. 

 

 


