
Альманах науки 

 

18 

УДК 336.7         

Поп Ярослава Михайлівна, 

студентка 2-го курсу спеціальності 071 

Ужгородського національного університету 

 

РОЗВИТОК КРИПТОВАЛЮТИ 
 

Дана стаття присвячена аналізу поняття криптовалюти та принципу її дії; наведено її переваги та недоліки. Звернено особливу 
увагу на Bitcoin, який є найпершою та найбільш популярною криптовалютою, його зародження; проаналізовано динаміку його 
курсу за період грудень 2020 – грудень 2021 рр. Визначено тлумачення терміну «криптовалюта» та виявлено, що різні науковці 
тлумачать його по-різному. Розглянуто питання легалізації криптовалюти в окремих країнах, зокрема в Україні. 
Охарактеризовано конвертовані (відкриті) та неконвертовані (закриті) віртуальні валюти та їх принципові відмінності, 
зазначено особливості роботи технології блокчейн. Виокремлено набір переваг криптовалюти, що допомагають залучити 
інвесторів, такі як: податкові пільги, підтримка сектору з боку влади, відсутність спеціального оподаткування та інші. 
Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, електронні гроші, віртуальні валюти, блокчейн. 

 

Постановка проблеми. Фінансові системи 
кожної країни та інші аспекти економіки 
вдосконалюються та розвиваються в умовах 
глобалізації та поширення інформаційних 
технологій. Це сприяє появі нових фінансових 
інститутів, інструментів і форм взаємодії 
людей. Саме так з’явився так званий аналог 
традиційних валют – криптовалюта. Наразі 
найпопулярнішими криптовалютами у світі 
стали: Bitcoin, Ethereum, DASH, Monero і NEM, 
яким належить 91% сумарної капіталізації. 
Необхідність постійного моніторингу руху цих 
валют виявляє сучасні тенденції розвитку 
грошових систем на світовому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою впровадження криптовалюти 
цікавиться значна частина вчених. Особливу 
увагу вони акцентують на можливості отримання 
доходу та курсі даної грошової одиниці. 

Проблему перспективи розвитку криптовалюти 
у світі досліджувало у своїх працях багато 
науковців, серед яких важливо виділити: 
Б.Засадного, М.Ліхачову, М.Куцевола, Н.Дороша, 
Д.Блейк, Х.Бірмена, Е.Брігхем, Г.Хайлмена. 

Метою статті є визначення перспектив, 
теоретичних і практичних основ розвитку 
криптовалюти та її основні переваги і недоліки. 

Основні результати дослідження. Хоч 

криптовалюти не так давно увійшли в активне 
використання, багато вчених відзначають, що 
саме за цим видом грошей – майбутнє. Водночас 
існує думка про те, що криптовалюта ніщо інше, 
як так звана «економічна бульбашка» 
(економічний термін, що передбачає сильне 
відхилення ринкової вартості активу від його 
базової вартості, коли торгівля здійснюється за 
завищеною ціною в умовах зростання попиту на 
актив, що додатково підживлює попит). 

Сам термін «криптовалюта» різні вчені 
тлумачать по-різному. До прикладу Яцик Т. В. 
зазначає, що: «Криптовалюта - це особливий 
електронний платіжний засіб, курс якого під-
тримується тільки попитом і пропозицією». У 
свою чергу Дефініція Попова свідчить про те, 
що це цифрова валюта, що функціонує завдяки 
механізму асиметричного шифрування. Яковлєв 
ж вважає її, цифровою (віртуальною) валютою, 
одиниця якої — монета (англ. — coin), захищена 
від підробки, тому що являє собою зашифро-
вану інформацію, скопіювати яку неможливо. 

Існує два основних типи віртуальних валют: 
конвертовані (відкриті) віртуальні валюти та 
неконвертовані (закриті) віртуальні валюти. 
Термін «конвертована валюта» свідчить про її 
конвертованість через наявність відповідного 
ринку. Віртуальна валюта є «конвертованою» 
лише до того часу, поки фізичні та юридичні 
особи здійснюють операції з нею та інші 
приймають її, оскільки «конвертованість» не 
гарантується законом. Прикладом такого типу 
є наступні криптовалюти: Bitcoin, Liberty 
Reserve, Second Life Linden Dollars. 

Неконвертована (закрита) віртуальна валю-
та призначена для використання в окремих 
віртуальних сферах, наприклад онлайн-ігри 
або магазин Amazon.com, і яка за правилами, 
що регулюють її використання, не може бути 
обмінена на фіатну валюту (Project Entropia, Q-
сoins і World of Warcraft Gold). ‘ 

Роком зародження криптовалюти вважається 
2009 рік, коли особа або група людей створили 
власну платіжну систему Bitcoin під псевдонімом 
«Сатосі Накамото».  Вона використовувала метод 
захисту Proof-of-work і мала відкритий вихідний 
код, який був використаний для створення різних 
форків біткоїна. 
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Форки — це платіжні системи, засновані на 
біткоїнах, і переважно є їхніми копіями, але 
мають певні особливості, які дають їм перевагу 
перед біткоїнами (такими як швидкість обробки 
запитів, комісія, максимальний ліміт випуску). 

Сервіси криптовалюти (Bitcoin, Litecoin, 
Namecoin, Ethereum, тощо) миттєво зробили 
великий крок вперед. Зараз користувачі не 
мають потреби втрачати гроші в операціях че-
рез посередників при виплаті відсотків. Є мож-
ливість також використовувати криптогама-
нець на своєму комп’ютері або зберігати кош-
ти онлайн на певному сервісі. 

Існує ряд переваг криптовалюти: відкритий код 
криптовалюти, відсутність інфляції, незалежність 
від економіки держави, відсутність комісії, 
рівні умови використання між користувачами. 

Станом на 22 грудня 2021 року у світі існує 
понад дві тисячі криптовалют, кількість який і 
надалі зростає. Це пов’язано з тим, що криптовалю-
та може стати альтернативою звичайним грошам. 

Аналізуючи криптовалюти можна 
виокремити такі її основні особливості: 

- Обмін на класичну валюту; 
- Обмін на товари і послуги; 
- Оплата товарів і послуг; 
- Інвестиційний актив; 
- Розвиток бізнесу на криптовалюті. 
Узагальнення праць науковців дозволяє нам 

зробити висновки про те, що криптовалюта 

має не тільки переваги, а й ряд недоліків, до 
прикладу: недовіра користувачів; можливість 
втручання хакерів; небезпека втрати ключа до 
криптовалюти; нестабільність курсу валюти та 
залежність його від попиту; відсутність 
гарантій збереження електронних гаманців. 

Варто зазначити, що першою і найпошире-
нішою криптовалютою є Bitcoin, а решта 
заснована на його відкритому вихідному коді і 
практично нічим не відрізняються. Основою 
зазначеної криптовалюти є технологія блок-
чейн, яка є публічною базою всіх транзакцій, 
коли-небудь  зроблених  у  системі Bitcoin, яка 
організована у систему блоків даних. Завдяки 
цій базі, кожен користувач може знати, скільки 
біткоїнів належала певному конкретному га-
манцю протягом якогось періоду. 

Досліджуючи динаміку курсу Bitcoin до 
долара США за період грудень 2020 року – 
грудень 2021 року рр., ми можемо зробити 
висновок, що прогнозувати курс біткоїна 
досить складно тому, що на нього впливають 
ще не зовсім досліджені фактори, а також про 
те, що час від часу трапляються досить різкі та 
непередбачувані його зміни. З рис. 1 бачимо, 
що найнижчий зафіксований курс біткоїна був 
$23394,79 (22 грудня 2020 р.), а найвищий – 
$67222,64 (9 грудня 2021 р.). 

 

 
Рис. 1 Динаміка курсу Bitcoin до долара США за період грудень 2020 – грудень 2021 рр. 
 

Досить дискусійним є питання доцільності 
покупки та використання електронних грошей. 
Багато країн досі не визначилися, чи варто 
регулювати і контролювати криптовалюту, та 
яким саме способом це краще робити. 

У більшості країн правовий статус криптова-
люти досі не визначений, та поряд з тим є і такі, 
де криптовалюта заборонена (наприклад Непал, 
Болівія, Бангладеш, Алжир), та ті де давно 
оцінили перспективи та потенціал ринку 
криптовалют і сьогодні створюють усі переду-

мови для його розвитку (США, Японія, Велико-
британія, Канада, Естонія, Австралія, Данія, 
Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Південна 
Корея, Казахстан). 

Ці країни поводяться по-різному, одні визнають 
криптовалюту фінансовим активом, інші як товар 
або валюту, але більшість визнає привабливість 
цього ринку і створює набір преференцій, які 
допомагають залучити інвесторів: 

- підтримка сектору з боку влади; 
- податкові пільги; 
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- низька вартість електроенергії для 
функціонування дата-центрів; 

- відсутність спеціального оподаткування; 
- "м’які" регуляторні вимоги; 
8 вересня Верховна Рада ухвалила Закон "Про 

віртуальні валюти", який дозволяє легалізувати 
ринок криптовалют в Україні.  Зокрема, документ 
передбачає, що криптовалюта і криптоактиви 
стануть об'єктами цивільних прав, також закон 
визначає правовий статус учасників ринку та 
користувачів у сфері віртуальних активів і 
встановлює основні принципи державної 
політики у сфері таких активів. 

Висновки. Аналізуючи швидкість розвитку 
криптовалют на даному етапі, слід зазначити, 
що в умовах глобалізації сучасні цифрові 
валюти набувають все більшого поширення. 
Зараз існує понад 2000 криптовалют, найпоши-
ренішими серед яких є Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Bitcoin Cash, EOS, Litecoin. У  різних країнах 
відношення до можливості використання 
криптовалюти різне: деякі визначають її як засіб 
платежу, а інші категорично відмовляються від 

легалізації її використання. Прогнозувати курс 
біткоїна досить складно так, як на нього 
впливають ще не зовсім досліджені фактори, а 
також час від часу трапляються досить різкі та 
непередбачувані його зміни. 

Існує ряд переваг криптовалюти: відкритий код 
криптовалюти, відсутність інфляції, незалежність 
від економіки держави, відсутність комісії, 
рівні умови використання між користувачами. 

Однак поряд зі всіма перевагами крипто-
валют  існують також деякі недоліки: недовіра 
користувачів; можливість втручання хакерів; 
небезпека втрати ключа до криптовалюти; нес-
табільність курсу валюти та залежність його 
від попиту; відсутність гарантій збереження 
електронних гаманців. 

Отже, розвиток криптовалютного сектора 
відкриває для України чудові можливості та 
перспективи для зміцнення її економічного 
становища. Легалізація криптовалют – це ли-
ше перший, але важливий крок, який може 
допомогти побудувати чіткий і прозорий 
ринок криптовалют. 
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Поп Я. М. 
Данная статья посвящена анализу понятия криптовалюты и принципу ее действия; приведены ее преимущества и недостатки. 
Обратите особое внимание на Bitcoin, который является первой и наиболее популярной криптовалютой, его зарождения; 
проанализирована динамика его курса за период декабрь 2020 – декабрь 2021 гг. Рассмотрены вопросы легализации 
криптовалюты в отдельных странах, в частности в Украине. Охарактеризованы конвертируемые (открытые) и 
неконвертируемые (закрытые) виртуальные валюты и их принципиальные отличия, отмечены особенности работы технологии 
блокчейн. Выделен набор преимуществ криптовалюты, помогающих привлечь инвесторов, таких как: налоговые льготы, 
поддержка сектора со стороны властей, отсутствие специального налогообложения и другие. 
Ключевые слова: криптовалюта, bitcoin, ethereum, электронные деньги, виртуальные валюты, блокчейн. 
 

Pop Y. 
This article is devoted to the analysis of the concept of cryptocurrency and the principle of its operation; its advantages and disadvantages 
are given. Particular attention is paid to Bitcoin, which is the first and most popular cryptocurrency, its origin; the dynamics of its exchange 
rate for the period December 2020 - December 2021 was analyzed. The interpretation of the term "cryptocurrency" was determined and it 
was found that different scholars interpret it differently. The issue of legalization of cryptocurrency in some countries, in particular in 
Ukraine, is considered. Convertible (open) and non-convertible (closed) virtual currencies and their fundamental differences are 
characterized, the peculiarities of blockchain technology are indicated. A set of advantages of cryptocurrency that help attract investors, 
such as: tax benefits, support for the sector by the government, the absence of special taxation and others. 
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, электронные деньги, виртуальные валюты, блокчейн. 
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