
«Молодий вчений» • № 3 (55) • березень, 2018 р. 680

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

© москальов а.а., Попова е.м., 2018

удк 336.74
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та перспективи розвитку biTCOin, eThereum, ripple
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Стаття присвячена дослідженню новацій у економічній сфері, а саме виникненню особливого виду валюти, 
який отримав назву «криптовалюта». аналізуються природа та економічна сутність криптовалюти, оціне-
но перспектива та небезпека її використання. розглядаються тенденції поширення таких валют в україні 
та зазначаються перспективи подальшого їх розвитку.
ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, ethereum, ripple, електронні гроші, платіжні системи, цифрові 
валюти, віртуальні валюти.

Постановка проблеми. однією з новацій 
останнього часу стала поява особливого 

виду валют, який отримав назву «криптовалю-
та». даний феномен привертає до себе особливу 
увагу, при цьому більшість авторів в основному 
розглядають технічні аспекти обігу криптовалю-
ти. тим часом, однобока вивченість криптовалюти 
з позиції опису технічної моделі функціонуван-
ня не дозволяє розкрити її сутність як еконо-
мічної категорії, а також перешкоджає швидко-
му створенню адекватних інституційних норм, 
що регламентують процедури її емісії та обігу.  
як наслідок виникає закономірний дисба-
ланс – коли економічні нововведення виперед-
жають розвиток законодавства, які регулюють 
взаємовідносини суб'єктів у сфері розрахунків 
і платежів, що, в свою чергу, посилює можливі 
ризики на макро- і мікрорівнях. 

тому в україні як, і в багатьох країнах, від-
сутній законодавчий статус криптовалюти. але 
попри те, що відсутнє правове визначення крип-
товалюти, вона почала набирати значну попу-
лярність саме як форма розрахунку. це підтвер-
джує досить розповсюджене використання даної 
форми валюти у таких країнах як СШа, Швеція, 
великобританія, нідерланди, японія, Сінгапур 
тощо. цей процес не обійшов стороною і україну.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
тільки з 1980 року розпочалося дослідження 
крипто валюти як економічної категорії, тому 
саме питання дослідження їх розвитку є віднос-
но новим. вивченню історії розвитку та функ-
ціонування криптовалют присвячені праці та-
ких закордонних дослідників як е. андроулакі, 
т. Счерер, д. Бонно, н. коуртоіс, р. наїк, г. мак-
свел, а. герваїс, д. грубер. вітчизняні дослідни-
ки також приділили увагу вивченню даної про-
блеми, зокрема це – С. волосович, о. загнітка, 
т. ковальчук. однак проблематика дослідження 
розвитку криптовалют в україні залишається 
недостатньо вивченою вітчизняними вченими, 
що й зумовлює актуальність подальших науко-
вих пошуків.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. в даний час відбувається по-
ширення обсягів використання криптовалюти 
в світі, як абсолютно нового, інноваційного пла-
тіжного інструменту XXi століття. 

в наш час основні криптовалюти (Bitcoin, 
ethereum, ripple) зазнають суттєвих змін і по-

требують детального наукового аналізу для про-
гнозування їх майбутньої динаміки впроваджен-
ня в обіг в подальших дослідженнях.

мета статті. метою даної статті є досліджен-
ня динаміки розвитку криптовалюти в сучасній 
економіці, оцінка перспектив і ризиків її вико-
ристання.

виклад основного матеріалу дослідження. 
в даний час формується тенденція до стагнації 
економіки, отже, для запобігання даного економіч-
ного явища необхідно шукати шляхи активізації 
ринкових процесів. одним з найбільш перспектив-
них напрямків, в силу своєї ефективності, гнучкос-
ті та адаптивності, виступає розвиток віртуальної 
економіки та електронної комерції. однак, для цьо-
го необхідний розвиток відповідних інструментів 
віртуального ринку, найважливішим з яких є елек-
тронні гроші і, зокрема, криптовалюти.

електронні гроші (e-money) – одиниці вартос-
ті, які зберігаються на електронному пристрої, 
приймаються як засіб платежу іншими осо-
бами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 
зобов’язанням цієї особи, що виконується в готів-
ковій або безготівковій формі.

виділяють два типи систем на основі електрон-
них грошей:

– системи, що використовують цифрові гроші, 
які зберігаються у вигляді файлів на комп'ютері 
власника, – так званий «Пк-варіант» електро-
нних грошей;

– системи, що використовують цифрові гроші, 
які зберігаються на smart-карті.

Платіжна система в інтернеті – це система 
проведення розрахунків між фінансовими, ко-
мерційними організаціями і користувачами ін-
тернету в процесі купівлі або продажу товарів 
і послуг через інтернет.

Серед платіжних систем на основі цифро-
вих грошей можна назвати: іноземні – netCash, 
digiCash (www. digicash.соm), webmoney (www. 
webmoney.ru), рауСаsh (www.раусаsh.ru) 
та в україні – (www.раусаsh.kiev.ua ).

зацікавленість до цифрових валют також 
і значно пожвавлюється в україні. Спричиняє 
це криза вітчизняної банківської системи, неста-
більність гривні, мінливий курс валют та інші со-
ціально-економічні труднощі, які сконцентровані 
у фінансовій системі україни. 

в україні справжня популярність криптова-
лют розпочалася у 2014 році, коли ентузіастами 
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було створено громадську організацію, що має 
на меті поширення, розвиток та вивчення bitcoin 
та інших віртуальних валют на території нашої 
держави – Bitcoin foundation ukraine (Bfu). 

Проте треба зауважити, що поряд з перевага-
ми цифрові гроші мають також і певні недоліки, 
які наведені нижче (рис. 1).

аналізуючи грошову сферу останніх років, ми 
можемо спостерігати таку новацію на фінансово-
му ринку як «криптовалюта», «біткоїни», «блок-
чейни». для більшості населення ці різновиди 
грошей є новими та викликають багато питань.

криптовалюта – від англійського «crypto 
currency», тобто віртуальна валюта, захищена 
криптографією. насамперед, криптовалюта – це 
швидка і надійна система платежів та грошо-
вих переказів, заснована на новітніх техноло-
гіях і непідконтрольна жодному уряду. термін 
«криптовалюта» почав використовуватися після 
появи платіжної системи Bitcoin (біткоіни), піз-
ніше з'явилися інші незалежні від Bitcoin крип-
товалюти, такі як namecoin, litecoin, ppCoin, 
novacoin. 

Станом на січень 2018 року кількість крипто-
валют у світі становила 1448 одиниць. до най-
більших за обсягом капіталізації крипто валют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переваги та недоліки 
криптовалюти Недоліки Переваги 

Анонімність. 
Персональні дані власника електронного гаманця 

зберігаються в таємниці, причому історія 
трансакцій є відкритою. 

Захист персональних даних. 
Персональні дані користувачів приховані від 
сторонніх очей, що сприяє захищеності від 

крадіжки особистих даних. 

Свобода від втручання державних органів. 
Користувач самостійно контролює рух 
криптовалюти, адже владної установи,  

яка здійснювала б контроль щодо її 
перерахування, немає. 

Свобода у виплаті. 
Криптовалюту можна відправляти та отримувати 
в будь-якій точці світу і у будь-який момент часу. 

Інвестиційний інструмент. 
Криптовалюта може використовуватися не лише 

як платіжний засіб, але і як інвестиційний 
інструмент. 

Дешевизна в обслуговуванні. 
Збори щодо здійснення платежів  

з використанням криптовалюти досить низькі,  
що робить її доступнішою у використанні,  

ніж застосування кредитних карток. 

Відсутність законодавчого регулювання 
статусу та обігу криптовалюти. 

Нестабільність криптовалюти. 
За час існування bitcoin-а його курс коливався 
від одного цента до тисячі доларів за одиницю. 

Хакерські атаки. 
Використання криптовалюти час від часу 

піддається хакерським атакам, що викликає 
недовіру у потенційних користувачів  

та не спонукає інвесторів вкладати значні 
кошти у цифрові активи. 

Використання на чорному ринку або з метою 
ухилення від сплати податків.  

Не виключені варіанти коли національний 
регулятор може заборонити користуватися 

таким видом розрахунків. 

Втрата паролю або доступу до електронного 
гаманця призведе до повної втрати 

криптовалюти. 

Неможливість внесення криптовалюти  
до статутного капіталу юридичних осіб. 

Досить важливий аспект, оскільки 
невизначеність правового статусу 

криптовалюти не дозволяє використовувати її 
як актив. 

рис. 1. переваги та недоліки використання криптовалюти в економічній системі україни [3]

відносяться таки, як Bitcoin, ethereum, ethereum 
Classic, dash, ripple, monero, litecoin, nem, 
augur, maid safe Coin та інші.

Беручи до уваги високу популярність і ефек-
тивність Bitcoin (біткоїни), більш детально про-
аналізуємо саме цю криптовалюту. Bitcoin, або 
Біткоїн – електронна валюта, концепт якої був 
озвучений 2008 року Сатосі накамото, і пред-
ставлений ним у 2009 році. за словами Сатосі 
накамото, біткоїн був створений для того, щоб 
будь-яка людина могла самостійно управляти 
своїми коштами без втручання третіх осіб. Після 
того як проект був підтриманий спільнотами по 
всьому світу, Сатосі накамото перестав прийма-
ти будь-яку участь у проекті.

Bitcoin не випускаються центральними банка-
ми і не залежать від кредитно-грошової політики 
тієї чи іншої держави. емісія відбувається тіль-
ки в цифровому вигляді. Будь-хто охочий може 
добувати криптовалюту (займатися майнінгом), 
використовуючи комп'ютерні можливості. запла-
нована емісія криптовалюти складає не більше 
ніж 21 мільйона bitcoin, тому загалом випуска-
ється все менше і менше монет. за прогнозами 
майнерів у 2033 році емісія bitcoin досягне саме 
цієї позначки.



«Молодий вчений» • № 3 (55) • березень, 2018 р. 682

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

Сьогодні bitcoin продовжує свій розвиток, чис-
ло користувачів цієї системи неухильно зростає 
в україні. Популярність bitcoin також породила 
створення інших криптовалют, що розвиваються 
поряд з bitcoin. у деяких країнах, в тому числі 
в україні, з bitcoin почали боротися, пояснюю-
чи це турботою про людей, застереженням їх від 
вкладення грошей в «грошові сурогати» і можли-
вої їх втрати, якщо настав би крах bitcoin. однак 
насправді така боротьба, найімовірніше, викли-
кана бажанням сконцентрувати функції грошо-
вої емісії, а значить – і влади, в руках держави 
і не допустити утворення альтернативних дже-
рел емісії платіжних засобів, оскільки вони не 
піддаються ніякому державному регулюванню. 

нБу в офіційних джерелах зазначив, що ви-
пуск віртуальної валюти bitcoin не має будь-
якого забезпечення та юридично зобов’язаних за 
нею осіб, не контролюється державними органа-
ми влади жодної з країн. отже, bitcoin є грошо-
вим сурогатом, який не має забезпечення реаль-
ної вартості.

але, незважаючи на те, що відсутнє законо-
давче регулювання обігу цих валют, можна за-
значити ряд плюсів криптовалют. При розрахун-
ках криптовалют застосовуються сучасні методи 
шифрування даних, які гарантують багаторівне-
ву безпеку. в результаті чого створюється гро-
шова систему з рядом незаперечних переваг: 
незалежність від інфляції; моментальні виплати; 
інноваційна альтернатива «справжнім» грошам; 
неможливість фальсифікації; статус міжнарод-
ної валюти; безпека угод.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що 
перспективи у біткоїна на найближче майбутнє 
різноманітні: від колосального зростання його 
курсу за декілька років і до пригнічення розви-
тку нової валюти на територіях певних країн. 
разом з тим, згідно з данними CoinMarketCap, 
у 2017 році при сумарному обсязі ринку крип-
товалюти в $156 мільярдів, питома вага Bitcoin 
склала 45% від загальної вартості ринку (табл. 1).

При цьому, питома вага ethereum (ефіріум, 
ефір) складала 20% від загальної вартості ринку 
криптовалюти ($34 мільярди), питома вага ripple 
(райпл) – 5% від загальної вартості ринку крип-
товалюти ($ 8,4 мільярда).

але крім позитивних факторів обертання 
Bitcoina є і певні проблеми, з якими стикнулась 
ця криптовалюта:

1) Питання легалізації валюти. на даний мо-
мент її офіційно узаконили всього кілька країн, 

серед яких однією з перших була японія. Біль-
шість же країн поки що вважають за краще до-
тримуватися політики невтручання: просто спо-
стерігають за розвитком ринку криптовалюти 
і не виявляють жодних конкретних намірів її 
легалізувати або «прикрити лавочку». Саме таке 
підвішений стан і не дозволяє говорити про якусь 
конкретику в майбутньому для криптовалют.

Що стосується україни, то перспектива лега-
лізації криптовалюти все таки існує. рішенням 
національного координаційного центру кібербез-
пеки було доручено відповідним органам влади 
створити робочу групу для напрацювання нор-
мативно-правових пропозицій щодо регулюван-
ня цього питання, а саме: визначення державно-
го регулятора та порядку функціонування ринку 
крипто валют, встановлення порядку проведення 
моніторингу транзакцій з використанням крип-
товалют та ідентифікації суб'єктів криптовалют-
них операцій, а також порядку оподаткування 
доходів від здійснення криптовалютних операцій 
відповідно до вимог законодавства україни.

також доручено розробити механізм забезпе-
чення доступу правоохоронних органів до даних 
криптовалютних бірж із зобов'язанням вказаних 
суб'єктів зберігати інформацію про всі транзакції 
протягом терміну, встановленого законодавством 
для фінансових організацій, та розкриття інфор-
мації про клієнта за вмотивованим запитом. роз-
робка та впровадження всіх цих заходів перед-
бачатиме також розвиток міжнародної співпраці 
для впровадження комплексного регулювання 
обігу криптовалют і уникнення криміналізації 
цього сегменту.

2) різкі скачки курсу криптовалюти Bitcoin, 
що автоматично підвищують ризики при його 
покупці. Покупець не має абсолютно ніяких га-
рантій, що завтра не прокинеться з порожнім 
електронним гаманцем. в даному випадку проти 
криптовалюти обертається її ж перевага: децен-
тралізованість. звідси перспективи розвитку біт-
коїна стають практично непрогнозованими.

3) криптовалюта Bitcoin вважається класич-
ною. звідси випливає сентиментальний висновок 
про те, що він назавжди залишиться в наших сер-
цях, але не застрахований від повного знищення 
більш молодими «конкурентами». Прогрес не сто-
їть на місці, і на основі біткоїна після глибоко-
го аналізу його ефективності були створені нові 
види криптовалюти. наприклад, поява ефіріума, 
який являє собою «прокачаний» біткоїн в рамках 
більш розширеної версії використання блокчейна, 

таблиця 1
рейтинг криптовалют на світовому ринку станом на 2017 рік [6]

№ назва ринкова ціна $ ціна $ обсяг
1 Bitcoin 73,079,107,875 4417,50 16,543,250 BtC
2 ethereum 29,601,821,904 313,51 94,421,867 eth
3 Bitcoin Cash 9,315,818,255 562,56 16,559,600 BCh
4 ripple 8,140,320,944 0,212298 38,343,841,833 Xrp
5 litecoin 3,679,325,403 69,72 52,775,532 ltC
6 nem 2,600,712,000 0,288968 8,999,999,999Xem
7 dash 2,511,268,909 333,19 7,537,002 dash
8 iota 1,774,126,928 0,638283 2,779,530,280 miota
9 monero 1,744,495,028 116,04 15,038,525 Xmr
10 ethereum Classic 1,621,112,378 17,03 95,185,416 etC
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викликав галас і змусив потіснитися свого кон-
цептуального «тата». у разі бурхливого сплеску 
розвитку того ж ефіріума, біткоїн буде поступово 
агресивно витіснятися і стане згодом лише приєм-
ним спогадом про те, з чого все починалося.

у січні 2018 року, криптовалюта ефіріум по 
рейтингу і темпах зростання капіталізації набли-
зилась до історичного рекорду. 

ethereum (від англ. Ether – «етер»), етеріум – 
платформа для створення практично будь-яких де-
централізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна 
(Đapps), що працюють на базі розумних контрактів. 
реалізована як єдина децентралізована віртуальна 
машина 30 липня 2015 року. оскільки ethereum 
сильно спрощує і здешевлює впровадження блок-
чейна, його впроваджують як великі гравці, такі 
як microsoft, iBm, acronis, Сбербанк, банківський 
консорціум r3, так і нові стартапи.

у той же час, незалежне американське 
рейтингове агентство weiss ratings присвої-
ло ethereum рейтинг «B», в той час як рейтинг 
bitcoin був знижений до «C +». експерти рейтин-
гового агентства пояснили нижчу оцінку bitcoina 
тим, що найбільша криптовалюта стикається 
з труднощами роботи її мережі, що призво-
дить до затримок і високої вартості транзакцій. 
При цьомубіткоін не має прямого механізму для 
швидкої модернізації свого програмного коду, 
щоб усунути виниклі проблеми. рейтинг крип-
товалют на світовому ринку станом на січень 
2018 наведено у табл. 2.

як свідчать дані табл. 2, також достатньо пер-
спективною є криптовалюта ripple. оцінювати 
перспективи криптовалюти ripple, можна вихо-
дячи з аналізу нинішньої банківської системи і ва-
лютних переказів в доларах СШа, Євро та Єнах. 
криптовалюта ripple покликана замінити систему 
грошових переказів swift і стати одним з голо-
вних конкурентів Visa і masterCard. у співтова-
ристві існує думка, що саме ripple може зайняти 
місце тієї самої світової валюти, а не Bitcoin, який 
ніяк не може розібратися з підтвердженням сво-
їх транзакцій. мережа ripple готова пропускати 
десятки тисяч транзакцій в секунду, що в порів-
нянні з пропускною спроможністю тих же бітокіна 
і ефіріума, є просто колосальною.

Ще одним аргументом, який говорить про пер-
спективи даного цифрового активу, є його співп-
раця зі світовими банками – Bank of america, 
royal Bank of Canada та ін., чого не можна сказа-
ти про Bitcoin. з комісією за транзакції в мережі 
ripple також ніхто не зможе зрівнятися, адже їх 

таблиця 2
рейтинг криптовалют на світовому ринку станом на січень 2018 [4] 

№ назва ринкова ціна $ ціна $ обсяг
1 Bitcoin 172,262,989,412 10,231.90 16,835,875 BtC
2 ethereum 104,997,143,943 1,079.00 97,309,679 eth
3 ripple 45,708,701,994 1.18 38,739,142,811 Xrp
4 Bitcoin Cash 25,573,511,313 1,509.59 16,940,700 BCh
5 Cardano 14,064,346,830 0.542458 25,927,070,538 ada
6 neo 9,517,105,000 146.42 65,000,000 neo
7 litecoin 9,152,150,037 166.42 54,995,283 ltC
8 stellar 8,742,628,449 0.489271 17,868,683,100 Xlm
9 eos 7,633,025,853 11.97 637,626,418 eos
10 nem 7,221,230,999 0.802359 8,999,999,999 Xem

мінімальна комісія дорівнює $0,0007 за переклад, 
в мережі біткоіни – $1,43, в платіжній системі 
Visa – $2.

разом з тим, однозначно сказати про перспек-
тиви криптовалюти неможливо. на даний момент 
ми бачимо як Bitcoin по трішки поступається 
ethereumu, але поки що є найпопулярнішою 
електроною валютою все таки Bitcoin. величезна 
кількість людей використовують її в торгівлі, на-
магаються заробити гроші, як на коливаннях цін, 
так і на її видобутку. 

Сьогодні настали саме ті часи, які і визначать 
майбутнє криптовалюти. всім відомі заборони на 
використання Bitcoin в деяких країнах на зако-
нодавчому рівні. Проте, в СШа дуже бурхливо 
обговорюють перспективи розвитку криптова-
люти, висловлюють позитивні відгуки про ви-
користання Bitcoin. влада ЄС планує серйозно 
зайнятись оборотом криптовалюти і створенням 
системи її регулювати. головним ініціатором 
в питаннях майбутнього криптовалюти є німець-
кий центральний банк, який не тільки виступає 
з рекомендаціями щодо використання криптова-
люти, а й обговорює подальші перспективи роз-
витку з іншими центральними банками Європи.

висновок. отож в результаті нестійкості сис-
теми грошового обігу, в даний час формується 
тенденція до стагнації економіки. тому для за-
побігання даного економічного явища необхідно 
шукати шляхи активізації ринкових процесів.

 одним з найбільш перспективних напрямків, 
в силу своєї ефективності, гнучкості та адаптив-
ності, виступає розвиток віртуальної економіки 
та електронної комерції. 

найпоширенішими видами криптовалют на 
сьогодні є Bitcoin, ethereum, ripple. основними 
перевагами даного виду валют є відсутність емі-
сійного центру, контролю та обмежень випуску, 
повна анонімність, здатність генерувати валюту 
самостійно за допомогою майнінгу, захищеність 
від інфляції, відсутність впливу факторів зов-
нішнього середовища (окрім ринкових попиту 
і пропозиції) тощо. 

Проте, попри всі переваги та різноманітність 
поширення криптовалюти їх перспективи достат-
ньо неоднозначні. якщо брати до уваги ставлення 
країн до неї, то одні країни регламентують цю ва-
люту на законодавчому рівні та стимулюють її обіг, 
інші ж навпаки – забороняють її використання або 
вносять істотні обмеження щодо її обігу. в україні 
ці питання знаходяться на стадії розгляду, але іс-
нують достатні перспективи її легалізації. 
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аннотация
Статья посвящена исследованию инноваций в экономической сфере, а именно появлению особого вида 
валют, который получил название «криптовалюта». анализируются природа и экономическая сущ-
ность криптовалюты, оценены перспективы и риски её использования. рассматриваются тенденции их 
распространения в украине и также указываются перспективы дальнейшего развития криптовалют.
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Summary
the article is devoted to the study of innovations in the economic sphere, namely the appearance of a spe-
cial kind of currencies, which was called the "crypto-currency". the nature and economic essence of the 
crypto-currency are analyzed, the perspectives and non-use of the use are estimated. the tendencies of 
their distribution in ukraine are considered and prospects of further development of crypto currencies 
are also indicated.
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