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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ 

 
Ідея створення першої криптовалюти виникла ще в 1998 р., але лише через 10 

років було опубліковано основні засади функціонування пірингової платіжної 
системи. Засновником цієї криптовалюти (біткоін) вважають С. Накамото. 
Розробка проекту почалася у 2007 р., а в 2009 р. після оприлюднення проколу і 
реєстрації першого клієнту, завдяки чому мережа почала роботу, він повністю 
покинув проект. Подальшу розробку і координацію роботи системи виконував 
головний інженер Bitcoin Foundation Г. Андерсен, основні функції якого 
зводились до контролю за обробкою угод, збереженням їх історії, а також 
поширенням інформації в мережі про гаманець, який був встановлений за 
допомогою клієнта. У 2014 р. його посаду зайняв нідерландець Володимир ван 
дер Лаан [2].  

BTC є децентралізованою криптовалютою, оскільки особливістю її платіжної 
системи є відсутність банку-емітента. Його транзакції і емісію регулює обширна 
peer-to-peer мережа. BTC використовує розподілену в мережі єдину базу даних, 
що входить до децентралізованої тимчасової мережі, яка використовує 
електронний цифровий підпис та підтримується «proof-of-work» - протоколом для 
забезпечення безпеки і легітимності представлених в обіг коштів. Мережа 
побудована таким чином, що вона може збільшувати грошову масу в 
логарифмічній прогресії, доки не буде досягнуто цифру у 21 млн BTC. Приблизно 
у 2033 р. на 6 930 000 блоці їх емісія буде повністю зупинена. Для забезпечення 
достатньої кількості засобів BTC поділяється до восьмого знаку після коми. Ця 
найменша частка має назву «сатоші» на честь засновника всієї мережі. На 
початковому етапі емісія складала 50 BTC у кожному блоці. Але кожні 210 тис. 
знайдених блоків знижують її вдвічі [5]. 

Оскільки ця валюта є нематеріальною, користувачі виконують операції з 
валютою напряму без допомоги посередників. Придбати BTC можна так:  

1) у приватних осіб – через спеціалізовані сайти;  
2) в обмінниках – їх можна обміняти на інші електроні валюти або відкрити 

гаманець для їх зберігання з допомогою банківської карти;  
3) на біржі – цей спосіб придбання і заробітку на різниці курсів можливий 

тільки за умови знання особливостей роботи біржі;  
4) отримати BTC можна в обмін на інші товари та послуги. В цьому випадку 

продавець отримує монети на особовий bitcoin-рахунок;  
5) через bitcoin-майнінг – це вид заробітку BTC завдяки програмному 

забезпеченню комп’ютера та його потужності. Для отримання BTC через bitcoin-
майнінг потрібно відповідне програмне забезпечення та спеціалізовані апаратні 
засоби. Програмне забезпечення просте у використанні з відкритим початковим 
кодом, який забезпечує безкоштовне відкриття та завантаження [7].  
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Популярність криптовалют загрожує стабільності національних валют, 
підриваючи цим статус світових резервних валют, які можуть повністю замінити 
криптовалюту собою. BTC – більш зручний засіб платежу, зберігання та 
накопичення. Звичайно, різке коливання вартості цієї криптовалюти приносить 
дохід світовим центральним банкам, у яких з’являється можливість заявляти про 
небезпечність зберігання коштів у BTC. Проте стабілізація курсу і відсутність 
інфляції стають причиною того, що економічно активна частина населення буде 
відмовлятися від національної валюти на користь криптовалюти. Через це 
фінансові установи змушені вимагати заборони її використання. 

У роз’ясненні НБУ щодо правомірності використання в Україні "віртуальної 
валюти/криптовалюти" Bitcoin зазначено, що «згідно з Конституцією України (ст. 
99), Цивільним кодексом України (ст. 192), Законом України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» (ст. 3) та Декретом Кабінету Міністрів 
України від 19.02.1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» (ст. 3) гривня як грошова одиниця України є єдиним 
законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і 
юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для 
проведення переказів та розрахунків. Однією з функцій Національного банку 
України є монопольне здійснення емісії національної валюти України та 
організація готівкового грошового обігу (ст. 7 Закону України «Про Національний 
банк України»). Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і 
використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (ч. 2 ст. 32 
Закону України «Про Національний банк України») [1]. 

В Україні наявний дисбаланс між реальним станом ринку ринку та розвитком 
законодавства, що ускладнює створення формально-інституціональних норм 
регламентації процедури емісії та обігу криптовалют і, в свою чергу, посилює 
можливі ризики на макро- і мікрорівнях. 

Основними особливостями використання криптовалюти Bitcoin є 
забезпечення конфіденційності користувачів та анонімності переказів, 
прискорення обігу капіталу, скорочення значних операційних витрат, які 
пов’язані з обігом паперових грошей, вдосконалення системи грошових переказів, 
мінімізація впливу інфляційних процесів, а також спрощення платіжної системи. 

Незважаючи на всі переваги використання криптовалюти Bitcoin, вона може 
становити певну небезпеку для фінансової системи через її неконтрольованість. та 
невизнання в правовому аспекті як в Україні, так і в багатьох країнах світу [8]. 

Сервіси криптовалют зробили потужний крок уперед за невеликий час. Тепер 
у користувачів немає необхідності втрачати гроші на операціях через посередників, 
виплачуючи відсотки. Можна використовувати криптогаманець на своєму 
комп’ютері або ж зберігати кошти онлайн на певному сервісі [3]. У  2017 р. були 
поширені певні криптовалюти. 

Однак, тримати кошти краще у себе, сторонні сервіси часто взламують, і все 
губиться. Логічним є завантаження необхідного програмного забезпечення і 
встановлення на своєму комп’ютері з урахуванням операційної системи. Краще 
обирати повні версії, а не «легкі» варіанти – це вимагає місця на диску, часу і 
трафіку, але цей варіант більш надійний [6].  
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Таким чином, крипто валюти мають ряд переваг. Однак, як і будь-яке інше 
нове явище, криптовалюта викликає чимало сумнівів: по суті, це незабезпечений 
платіжний засіб, що не має ВВП, на який спираються всі традиційні валюти 
(однак нещодавно з’явилася криптомонета Hayek, підтверджена золотом, що 
робить її значно надійнішою, ніж Bitcoin); їх емісія мало контролюється 
(принаймні, у традиційному розумінні – емісія заснована на криптографічніх 
методах і схемі доказу Proof-of-work; дії відбуваються децентралізовано в 
розподіленій комп’ютерній мережі [4]); попри весь надпотужний захист, біржі 
криптовалют також уразливі до хакерських атак. Проте, незважаючи на 
інституціональну невизначеність, у 2017 р. Україна впевнено увійшла до числа 
країн-лідерів із використання криптовалют. Ігнорування державними структурами 
того факту, що такі передові електронні технології, до яких належить електронна 
готівка, стають в Україні одним із способів для взаєморозрахунків громадян та 
юридичних осіб, є явно непродуктивним способом оптимізації ринку. Найбільш 
популярними в Україні в 2017 р. криптовалютами є Bitcoin, Ethereum, Dash, 
Моnero, Ripple. За умови постійного вдосконалення ІТ-технологій, належного 
криптографічного захисту, законодавчого регулювання, покращення 
інфраструктури функціонування нового виду грошей, зважаючи на динаміку 
зростання курсів та загальну капіталізацію, криптовалюти займатимуть усе більш 
помітне місце в житті українців. Для цього потрібні заходи з популяризації, 
юридичний гайд для бізнесу та фізичних осіб, стимулювання появи ліквідного 
ринку (до прикладу, гривня-біткоїн), створення ІТ-школи для систематизації 
знань із технічного складника криптовалют, особливо – методів захисту [4]. 
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