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У статті розглянуто поняття «крип-
товалюта», виокремлено основні осо-
бливості криптовалюти як одного з виду 
віртуальних грошей та її вплив на еконо-
мічну систему. Виокремлено деякі особли-
вості криптовалют, обумовлених як осо-
бливостями їх використання, так і їхніми 
цільовими функціями. Наведено переваги 
та недоліки криптовалюти. Окреслено 
ряд проблем, пов'язаних з емісією цифро-
вих валют центральних банків, а також 
її потенційні ризики і вигоди. Розглянуто 
питання легалізації криптовалюти в Укра-
їні. Визначено основні вимоги використання 
криптовалюти при її легалізації. Приділено 
увагу українському законопроєктові щодо 
порядку узаконення криптовалюти, реа-
лізацію якого планувалося провести в два 
етапи. Наведено бачення щодо подальших 
тенденцій застосування криптовалюти 
у повсякденному житті та бізнес-сере- 
довищі.
Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, 
електронні гроші, цифрові валюти, вір-
туальні валюти, ринок грошей, ринок крип-
товалют.

В статье рассмотрено понятие «крип-
товалюта», выделены основные особен-
ности криптовалюты как одного из вида 
виртуальных денег и ее влияние на эконо-
мическую систему. Выделены некоторые 
особенности криптовалют, обусловленных 
как особенностями их использования, так 
и их целевыми функциями. Приведены пре-
имущества и недостатки криптовалюты. 
Очерчен ряд проблем, связанных с эмиссией 
цифровых валют центральных банков, а 
также ее потенциальные риски и выгоды. 
Рассмотрен вопрос легализации крипто-
валюты в Украине. Определены основные 
требования использования криптовалюты 
при ее легализации. Уделено внимание 
украинскому законопроекту, касающемуся 
порядка легализации криптовалюты, реали-
зацию которого планировалось провести в 
два этапа. Приведено видение дальнейших 
тенденций применения криптовалюты в 
повседневной жизни и бизнес-среде.
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, 
электронные деньги, цифровые валюты, 
виртуальные валюты, рынок денег, рынок 
криптовалют.

The article considers the concept of «cryptocurrency», highlights the main features of cryptocurrency as a type of virtual money and its impact on the 
economic system. It is noted that cryptocurrencies differ both in the features of using cryptographic algorithms, consensus mechanisms, issuance and 
the degree decentralization, and in their target functions, for example, cryptocurrency can act as a means of payment, a payment system, a technical unit 
of account within a block-chain platform for decentralized applications or a tool for raising capital. It should be noted that many cryptocurrencies are also 
perceived as a potential investment tool. The advantages and disadvantages of cryptocurrencies are given in the article. A number of problems related 
to the issue of digital currencies of central banks are identified in this paper, namely, the decline in the role of the traditional banking system in the future, 
changes in the functioning of monetary transmission channels, the impact on deposit demand, loan supply and the structure of financial markets. The issue 
of cryptocurrency legalization in Ukraine is considered. The main requirements for using cryptocurrency in its legalization are defined. Attention is paid to 
the Ukrainian draft law on the procedure for legalizing cryptocurrencies, the implementation of which was planned to be carried out in two stages: during the 
first stage the legal status of cryptocurrencies and business entities, whose activities are related to exchange, was to be approved, and the second stage 
provided for the determination of virtual currency custodians. Worthy of attention in the law is the proposal to tax only operations involving the exchange 
of virtual assets for currency values, that is, ordinary money. The vision is given that with the further development of the economy, digital technologies, the 
presence of powerful protection, legislative regulation, and the development of the infrastructure for the functioning of this type of money, cryptocurrencies 
will occupy more and more space in the economic arena.
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, electronic money, digital currencies, virtual currencies, money market, cryptocurrency market.

Постановка проблеми. Питання майбутнього 
цифрових валют є предметом активних дискусій 
як у бізнес середовищі, так і в наукових колах. 
Від виникнення першої криптовалюти Bitcoin, яке 
відбулося в 2009 році, пройшло 10 років, і за цей 
час ми мали змогу спостерігати за формуванням 
цілковито нової парадигми під назвою криптоеко-
номіка. Ця парадигма за ці 10 років вже встигла 
пережити етап становлення, спекулятивного зрос-
тання і спаду популярності наприкінці 2017 року. 
Адже в 2017 ірраціональний ажіотаж захопив 
ринок Bitcoin, в наслідок чого його ціна протягом 
року злетіла на 1 800%, лише щоб втратити 70% 
вартості у 2018. Тим не менш, ця сфера залиша-
ється популярним майданчиком для інвестицій 
банками, фінансовими компаніями і урядами вели-
ких коштів. Дані сайту Coinmarketcap [1] говорять 
про те, що сьогодні існує 2391 криптовалют, у 871 з 
яких капіталізація складає більше $1 млн. Всі ці 
валюти були розроблені для різноманітних задач: 

створення більш зручного платіжного засобу і 
витіснення фіатних грошей; формування нової 
платіжної системи, яка б спростила транскордонні 
платежі; бути умовними розрахунковими оди-
ницями в межах блокчейн-платформ, засобами 
залучення коштів за допомогою процедури ICO, 
фінансовою пірамідою або шахрайською схемою. 
Відносно криптовалют більша частина дискусій в 
науковому середовищі ведеться про Bitcoin, хоча 
варто зауважити, що на сьогодні популярність 
інших криптовалют теж значно зросла. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку криптовалют, не дивлячись на 
те, що воно виникли ще наприкінці ХХ століття, 
досі є невирішеним та актуальним для багатьох 
вчених. Галушка Є.О., Пакон О.Д., Гусєва І.І., Пет- 
рова Т.О., Марченко Н.А. [2; 3; 4] в своїх дослі-
дженнях розглядають джерела виникнення, пер-
спективи розвитку та сучасну ситуацію, в якій 
функціонують криптовалюти на світових та укра-
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їнському ринках, Архірейська Н. В. і Плита А. І. [5; 
6] намагаються проаналізувати легальний аспект 
впровадження цієї валюти та можливість її дер-
жавного регулювання. Невмержицький Є. [7] вис- 
ловлює думку, що криптовалюту можна вико-
ристовувати лише для розрахунків. І хоча багато 
науковців спрямовують свої досліження в сферу 
державного регулювання операцій, що здійсню-
ються за допомогою криптовалюти, це питання 
потребує подальших досліджень, адже дотепер 
не існує загальноприйнятого рішення щодо меха-
нізму легалізації криптовалюти. 

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у аналізі сучасного стану використання 
криптовалюти в Україні, визначенні її переваг та 
недоліків, а також характеристиці перспектив її 
подальшого використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виникнення криптовалюти було спричинене необ-
хідністю створення швидкого способу проведення 
анонімних платежів, які б мали високий рівень 
захищеності. Починаючи з 1990 р. забезпечувати 
таку конфіденційність мала криптографія. Після 
того, як з'явилась криптовалюта, проблема ано-
німності була вирішена. Нагадаємо, що в світі 
існує більше двох тисяч криптовалют і їх кількість 
зростає надалі. Збільшення кількості криптова-
люти пов'язане з тим, що у неї є здатність конкуру-
вати та бути альтернативою фіатним грошам. При 
всій своїй новизні, використання криптовалюти, як 
і звичайних грошей, має свої переваги і недоліки. 
Двуліт З.П., Передало Х.С. та ін. в своїй праці уза-
гальнили праці науковців та практиків, виокремили 
основні з них і систематизували у таблиці 1 [8]. 

Сучасні криптовалюти відрізняються одна від 
одної як особливостями використання криптогра-
фічних алгоритмів, механізмів консенсусу, емісії 
та ступенем децентралізації, так і своїми цільо-
вими функціями, наприклад, криптовалюта може 
виступати засобом платежу, платіжною системою, 
технічно-розрахунковою одиницею в рамках блок-
чейн-платформи для децентралізованих додатків 
або інструментом залучення капіталу. Необхідно 
зауважити, що багато криптовалют сприймаються 

ще й як потенційний інвестиційний інструмент. 
Розвиток ринку криптовалют простимулював цен-
тральні банки різних країн почати розробки влас-
них аналогів-цифрових валют центральних банків 
(ЦВЦБ). Отже, можна говорити про існування не 
тільки приватних криптовалют (емітентами яких 
є приватні особи), а й державних (центральних  
банків) [9].

Необхідно окреслити ряд проблем, пов'язаних 
з емісією ЦВЦБ, а також її потенційні ризики і 
вигоди. Перша важлива проблема полягає в зни-
женні ролі традиційної банківської системи в май-
бутньому, що включає в себе центральний банк 
і комерційні банки, в економіці. Це питання тісно 
пов'язане з конкуренцією між центральними і 
комерційними банками. Друга суттєва проблема, 
яка може виникнути, стосується зміни функціону-
вання каналів грошово-кредитної трансмісії вна-
слідок емісії ЦВЦБ. Третя проблема виростає з 
того, яким чином цифрові валюти впливають на 
попит на депозити, пропозицію кредиту і струк-
туру фінансових ринків. Можна очікувати, що в 
разі кризової ситуації частина економічних агентів 
віддадуть перевагу переведенню своїх коштів з 
комерційних банків в ЦВЦБ в центральному банку, 
оскільки останні є менш ризиковими. Така ситуа-
ція очікувано призведе до нестабільності залишків 
на депозитних рахунках у комерційних банках, що 
може призвести до перекосів на стороні банків-
ських пасивів, банкрутств банків і системної кризи. 
При цьому перераховані вище проблеми тісно 
взаємопов'язані між собою[9]. Крім змістовних 
проблем, пов'язаних з емісією ЦВЦБ, існують про-
галини в сфері законодавчого регулювання. 

В дослідженнях, присвячених питанням емісії 
ЦВЦБ, говориться про те, що ЦВЦБ буде обміню-
ватися на готівкові гроші і резерви за фіксованим 
курсом, розрахованим за внутрішньою вартістю, 
на відміну від криптовалют, емітованих приватним 
чином, курс яких є волатильним. Даний факт може 
сприяти підвищенню довіри до цифрової валюти 
з боку економічних агентів і не створить додаткові 
складнощі для Центрального банку (ЦБ). Крім того, 
даний крок не вплине на стійкість грошово-кре-

Таблиця 1
Переваги і недоліки використання криптовалюти

Переваги Недоліки
Відкритий код криптовалюти Відсутність гарантій збереження електронних гаманців
Безмежні можливості транзакцій Небезпека втрати ключа до криптовалюти
Відсутність інфляції Волатильність курсу криптовалюти
Анонімність користування Залежність курсу від попиту
децентралізація Можливі негативні дії з боку національних регуляторів
Відсутність комісії Втручання хакерів
Рівні умови використання між користувачами Проблематичність повернення в разі помилкового переводу валюти
Незалежність від економіки держав

Недовіра користувачів
Захищеність даних від зовнішніх загроз
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дитної політики, так як ЦБ сам може регулювати 
кількість готівки і цифрових грошей в обігу [9]. Емі-
туючи ЦВЦБ, центральні банки знижують потребу 
агентів в будь-яких інших видах грошей: від готівки 
до приватних цифрових. Якщо ЦВЦБ будуть запу-
щені, то вони зможуть витіснити з ринку приватні 
криптовалюти, оскільки останні будуть відносно 
дорогими для використання і недостатньо безпеч-
ними. Проте, одним із факторів, що може пояснити 
потребу в приватних криптовалютах є їхня ано-
німність при проведенні платежів. Цей аргумент 
можна спростувати, оскільки ЦВЦБ можуть забез-
печувати високий рівень анонімності з можливим 
доступом до інформації про власника рахунку 
тільки на вимогу регуляторів або правоохоронних 
органів. Зауважимо, що системи розподіленого 
реєстру не можна назвати анонімними, тому що 
історія транзакцій завжди залишається в загаль-
ній базі, тобто, користувачі залишають свій «слід» 
в ній. Також влада більшості країн запроваджує 
законодавчі норми, які перешкоджатимуть появі 
повністю анонімних платіжних засобів, оскільки це 
допомагатиме у відстеженні протизаконних дій [9].

На сьогодні в Україні відсутня єдина думка 
щодо правового статусу криптовалюти, хоча наша 
країна посідає перші місця серед світових лідерів 
за показником капіталу інвестованого в криптова-
люти, як відсоток від ВВП. 

15 листопада 2019 року було зареєстровано 
законопроєкт, метою якого є врегулювання відносин 
в сфері обігу криптовалюти. Всі заходи, передба-
чені в цьому законопроєкті мають відбуватися в два 
етапи. Перший етап мав тривати у 2018-2019 рр. 
Впродовж нього мали затвердити легальне стано-
вище криптовалют та суб'єктів господарювання, 
діяльність яких пов’язана з обміном. Також цей 
етап передбачав вивчення перспектив та аналіз 
проблем розвитку ринку криптовалют. На другому 
етапі, який мав реалізуватися у 2020-2021 рр., 
пропонувалось визначення зберігачів віртуальних 
валют. Зберігачами будуть особи, які для захисту 
приватної інформації від імені своїх клієнтів, нада-
ватимуть послуги. Але нагальним залишається 
питання визначення легального статусу криптова-
люти, адже дотепер залишається незрозумілим є 
вона ресурсом, майном або просто грошима. Про-
єктом цього Закону передбачалося введення до 
Податкового кодексу ключових понять, пов'язаних 
з ринком електронних грошей, таких як віртуальні 
активи, токен, токен-актив, криптовалюта, емі-
тент віртуального активу, майнінг, операції з вірту-
альними активами. Також проєктом цього Закону 
пропонувалось надати визначення «віртуального 
активу» як криптовалюти або токен-активу. В свою 
чергу криптовалюта є віртуальним активом у формі 
токену, функціонування якого зумовлене процесом 
обміну або збереження вартості. Вартою уваги в 
Законі є пропозиція оподаткування лише операцій 

з обміну віртуальних активів на валютні цінності, 
тобто звичайні гроші. Законопроєкт не передба-
чає оподаткування дій, пов'язаних з обміном вір-
туального активу одного виду на інший. Також під-
приємства будуть оподатковуватися за пільговою 
ставкою на рівні 5% до 2024 р., надалі 18 % при-
бутку від операцій з продажу віртуальних активів. 
Оподаткування фізичних осіб відбуватиметься за 
незмінною ставкою на рівні 5% [10].

Цей законопроєкт про криптовалюту здатен 
сформувати передумови для початку роботи ле- 
гального ринку електронних активів в Україні. Ста-
ном на сьогодні цей законопроєкт не прийнятий, 
а це означає, що криптовалюти не регулюються, і 
українське законодавство досить не може іденти-
фікувати криптовалюти як актив. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
криптовалюти, не дивлячись на їх досить новий 
статус, мають свої переваги і недоліки. До пере-
ваг можна віднести анонімність, демократичність, 
відносну надійність, незалежність від економічної 
ситуації у країнах, а отже і відсутність інфляції, 
безмежність транскордонних платежів, відкри-
тість коду криптовалюти та ін. Проте, існують і 
певні сумніви щодо їхнього використання: за своє 
сутністю криптовалюта є незабезпеченим платіж-
ним засобом, що не має ВВП, який є підґрунтям 
традиційних валют; емісія криптовалюти, принай-
мні, у традиційному розумінні, є некотрольованим 
процесом; транзакції відбуваються у розподіле-
ній комп’ютерній мережі децентралізовано [8]; і 
головне, не дивлячись на потужний захист, біржі 
криптовалют залишаються уразливим до хакер-
ських атак. Тим не менш, з подальшим розвитком 
економіки, цифрових технологій, наявності потуж-
ного захисту, законодавчого регулювання, розви-
тку інфраструктури функціонування цього виду 
грошей, криптовалюти будуть займати все більше 
місця на економічній арені. Цьому можуть поспри-
яти інформаційна політика з популяризації крип-
товалют, юридичний супровід бізнесу та фізичних 
осіб, заходи із створення ліквідного ринку і сис-
тематизації знань технічної складової створення 
криптовалют.
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