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ринку криптовалюти, постійне підвищення її курсу. Дихотомія 
«ліквідність — дохідність» об’єктивно формує ситуацію неви-
значеності, що призводить до зростання волатильності на мере-
женому ринку криптовалюти та необхідності хеджування відпо-
відних фінансових ризиків. 

Отже, новації у формах і видах грошей, безумовно, мають 
важливі наслідки для розвитку політико-економічної теорії гро-
шей. Еволюція криптовалюти як нової форми втілення грошей, 
орієнтована на децентралізацію, приватність і прозорість. Вико-
нання як класичних, так й нових специфічних функції підкрес-
лює їх універсальність. Питання: куди «йдуть» і як «змінюють-
ся» гроші залишається відкритим. Однозначним є одне, нові фо-
рми втілення грошей, які виникатимуть постійно, ставатимуть 
все більш універсальними з точки зору їх використання як ін-
струментів оцінки економічної інформації. 
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НОВІ ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ:  
СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ 

Що ж, світ не стоїть на місці. Сьогодні суспільство здатне ви-
найти найдивовижніші речі. Все змінюється, і на місце старого 
приходить нове. Інноваційні технології розвиваються у швидко-
му темпі, що мотивує до розвитку та прогресу. Важливе місце у 
нашому життя займає кар’єра і багато хто намагається створити 
свої підприємства, свої галузі виробництва, впровадити нові тех-
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нології та виготовлення нової продукції. Потреби людей зроста-
ють і тому якість і швидкість надання послуг і продукції має 
покращуватися. Так сталось, що гроші є одним із необхідних 
речей для життя. Гроші не залишають байдужим нікого, і навряд 
чи можна знайти людину, яка була б задоволена тим, скільки 
грошей він має і як їх використовує. Для того, щоб полегшити 
суспільству зберігання, транспортування та передавання грошей 
науковці тай будь-хто, хто працює у даній галузі намагається 
вирішити цю проблему і винайти засоби для досягнення даної 
цілі. Це і визначає актуальність даної теми.  

В даний час електронні гроші набули популярності, хоча ви-
никли не так давно. Цьому сприяли такі фактори, як зручність 
оплати товарів в інтернет магазинах, висока швидкість прове-
дення транзакцій, використання сучасних технологій для забез-
печення безпеки угод.  

Одним із таких нововведень є криптовалюти. Це цифрові мо-
нети, захищені від підробки, які можна зберігати в електронних 
гаманцях і переводити між гаманцями [2]. Тобто це гроші, які 
дуже схожі на ті, що ми поводимо на наші карточки. Але чи є 
такий капітал ефективним, вигідним та безпечним?  

В перші роки свого існування криптовалюта не була відомою. 
Проте після появи Біткоінів у 2009 році вона набула поширення. 
Це так звана система електронної готівки, яка використовує од-
нойменну цифрову валюту, яку часто називають криптовалютою 
або віртуальною валютою [1]. Тобто, це один із видів криптова-
лют, які являються найпопулярними та найефективними. Такі 
гроші ми можемо використовувати, як звичні нам паперові гроші 
чи так само електронні. В Україні є достатньо торгових точок, 
ресторанів, кафе й інших закладів, які приймають до оплати ті ж 
самі біткоіни. Але через те, що такий капітал не є офіційно затвер-
дженим в Україні, то може виникнути проблема з їх використан-
ням. Нині багато ринкових мереж не використовують такий спосіб 
оплати. На офіційному сайті «біткоін» трактується як інноваційна 
платіжна система та новий вид грошей, що функціонує без 
центрального органу управління чи банків, а опрацювання транза-
кцій та емісія біткоінів виконується колективно учасниками 
комп’ютерної мережі Internet [3]. З одного боку це погано, що 
немає органу, який би контролював даний перебіг грошей, але 
також це підвищує безпеку ваших збережень, тому що ніхто не 
зможе взламати ваший гаманець. Також крім такої системи, як 
Bitcoin існують ще Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin [5], проте 
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все ж таки біткоіни є найбільш розповсюдженими.  
Не дивлячись на наростання популярності криптовалюти, де-

які країни відмовляються та навіть забороняють використання 
такої валюти. Що спонукало прийняти таке рішення? Як і все у 
нашому світі має свої переваги та недоліки, так само, як і дана 
система. По-перше, така валюта ніким не контролюється і тому є 
ненадійною. Багато людей ризикують купуючи такі гроші. На-
віть суд, поки що, нічим вам не допоможе у разі втрати ваших 
збережень [4]. Тому перш ніж купувати такий капітал, потрібно 
добре подумати. Адже вам не буде приємно, коли ваші збере-
ження пропадуть і ніхто вам у цьому не зможе допомгти. По-
друге, дані кошти можуть використовуватися для фінансування 
тероризму, злочинності, для легалізації грошових коштів, отри-
маних злочинним шляхом. Ніхто не знає на що і куди витрача-
ються біткоїни, тому існує загроза на небезпечне їх використан-
ня. По-третє, недоліком є те, що курс біткоіна постійно колива-
ється відносно долара США. Ти ніколи не вгадаєш чи виграєш з 
таким ресурсом чи навпаки розоришся. Також, такий капітал 
витісняє реально існуючу масу грошей, адже з криптовалютами 
може зрости корупція, кримінал та дискримінація. 

Але не все так погано. Існує ряд переваг такої системи го-
тівки. По-перше, це безкомісійність. За використання таких 
ресурсів комісія стягуватися не буде. Саме це і приваблює спо-
живачів до залучення користування біткоїнами [4]. Але тут є і 
свій мінус. Держава не буде отримувати надходжень і тому 
вона не зможе фінансувати розвиток держави у різних галузях, 
що в свою чергу може призвести до ще більшої кризи, що є 
досить погано. По-друге, недоступність. Оскільки біткоїни кон-
тролюються єдиною системою, тому зменшиться ризик зламу-
вання. Таку систему важко взламати і таким чином важко про-
никнути в чужий гаманець. По-третє, анонімність. Ваші дії ні-
ким не контролюються. Також серед переваг можна назвати 
відсутність посередників, миттєвість платіжно-розрахункових 
операцій та відсутність необхідності конвертації у валюту краї-
ни здійснення розрахунків. 

В Україні дане питання набуває всемаштабного обговорення. 
Bitcoin Foundation Ukraine активно працює над просування бітко-
ін в Україні. Перший банк, який запустив оплату біткоінів для 
інтернет-магазинів є Приват Банк. Також починають з’являтися 
кафе, ресторани, продуктові магазини в яких використовується 
така оплата. Також один із депутатів вже 2016році у Декларації 
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зазначив, що частину своїх грошей зберігає у біткоінах [1]. Тоб-
то криптовалюти набувають все більшого розповсюдження та 
популярності серед жителів України. 

Отже, який висновок можна зробити? Криптовалюта та інші 
замінники грошей ввійдуть в життя майбутнього та й теперіш-
нього покоління. Адже світ переймається заробітками, а крипто-
валюти є ще одним із способі гарно заробити. Сам по собі Бітко-
ін відображає нові технологічні ідеї, не маючи на сьогодні ніяких 
аналогів. Кожна технологічна новинка потребує часу для того, 
щоб завоювати серця простих споживачів. Як ми бачимо вже 
2017 році криптовалюти набули всемаштабного обговорення та й 
використання. Світ успішно починає використовувати такі гроші 
та впроваджувати у свої фірми. Тому, Біткоін можна назвати 
успішною криптовалютою. Найкраще в Біткоіні те, що з ним 
можна заключати міжнародні угоди, не дивлячись на різницю в 
курсі валют, та ще й не платити при цьому податків. Біткоін ві-
льний від втручання будь-яких установ. Система є прозорою, ви 
слідкуєте за діями ваших грошей. Проте, для повного вживання 
серед простих людей потрібно ще рішити багато технологічних, 
економічних та юридичних питань. Питання безпеки є і зали-
шиться одним із основоположних у системі криптовалют, що 
визначать подальшу перспективу їх розвитку та використання. 
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