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Стаття присвячена аналізу новітнього 
підвиду цифрових грошей, а саме крипто-
валютам. У роботі розкрито зміст такої 
категорії, як криптовалюта, описано істо-
рію виникнення цієї економічної категорії, 
розглянуто основні види криптовалют, 
виявлено їхні переваги та недоліки порівняно 
з паперовими й електронними грошима. 
Наведено відношення платіжних систем 
до технології блокчейн та криптовалют. 
Проаналізовано основні тенденції розвитку 
основних криптовалют із найбільшими рів-
нями ринкової капіталізації та надано їхню 
характеристику. Проаналізовано ставлення 
до криптовалют урядів різних країнах світу, 
їхній вплив на економіку цих країн та напрями 
подальшого розвитку. Приділено увагу пра-
вовому статусу криптовалют в Україні від-
повідно до чинного законодавства, а також 
ставленню НБУ до використання технології 
блокчейн у проведенні платіжних операцій в 
Україні. Крім того, слід зазначити, що, зважа-
ючи на новизну категорії «криптовалюта», 
натепер немає однозначного розуміння 
напрямів їхнього подальшого розвитку.
Ключові слова: криптовалюта, електро-
нні гроші, віртуальні гроші, цифрові гроші, 
Bitcoin, е-гривні.

Статья посвящена анализу нового подвида 
цифровых денег, а именно криптовалют. 

В работе раскрыто содержание такой 
категории, как криптовалюта, описана 
история возникновения данной экономиче-
ской категории, рассмотрены основные 
виды криптовалют, выявлены их преимуще-
ства и недостатки по сравнению с бумаж-
ными и электронными деньгами. Приведено 
отношение платежных систем с техноло-
гией блокчейн и криптовалют. Проанали-
зированы основные тенденции развития 
основных криптовалют с крупнейшими 
уровнями рыночной капитализации и при-
ведены их характеристики. Проанализиро-
вано отношение к криптовалютам прави-
тельств разных странах мира, их влияние 
на экономику данных стран и направления 
дальнейшего развития. Уделено особое вни-
мание правовому статусу криптовалют в 
Украине в соответствии с действующим 
законодательством, а также отношение 
НБУ к использованию технологии блокчейн 
в проведении платежных операций в Укра-
ине. Кроме того, следует отметить, что, 
учитывая новизну категории «криптова-
люта», на данный момент нет однознач-
ного понимания направлений их дальней-
шего развития.
Ключевые слова: криптовалюта, элек-
тронные деньги, виртуальные деньги, циф-
ровые деньги, Bitcoin, э-гривна.

The article is covered to the analysis of cryptocurrencies as a new type of digital money. The main idea of the cryptocurrency and a mechanism of function-
ing of this type of digital money are a topical matter of this economic research. But it is worth mentioning the insufficient scientific development of this theme 
despite the relevance of research of the sense of the cryptocurrency and its role in the economy. In part, this is due to the novelty of this type of money. The 
work reveals the contents of such a category as cryptocurrency, describes the emergence of this economic category, considers the main types of crypto-
currencies, identifies their advantages and disadvantages compared to paper and electronic money. The cryptocurrency is essentially a type of a digital 
currency based on complicated computations of a function, which can be easily verified through reverse mathematical operations. The main idea of the 
emission of the cryptocurrency is the principle of POW. In the first, the concept “cryptocurrency” has been used after the appearance of the peering payment 
system Bitcoin. There is a growing interest in the cryptocurrency is related to the demand for fair money in the world and the total anonymity, and the protec-
tion against counterfeits of cryptocurrency. The cryptocurrencies possess enough considerable quantity of both advantages and disadvantages. One of the 
largest disadvantages of cryptocurrencies is the expansion of the underground economy and the anonymity of payments contribute to the attractiveness 
cryptocurrencies for the criminal sphere. With growing interest among buyers is growing the interest from payment systems which try to use the technology 
of blockchain in their activity and help to implement turnover of cryptocurrencies. The main trends in the development of the main cryptocurrencies with the 
largest levels of market capitalization are analyzed in the article. Also, attitude to cryptocurrencies by governments of different countries of the world, their 
impact on the economies of countries and directions for further development are analyzed. Attention is paid to the legal status of cryptocurrencies in Ukraine 
in accordance with applicable law, and how the National Bank of Ukraine to using blockchain technology for improvement in conducting payment transac-
tions in Ukraine. Thus, the cryptocurrency is an innovative product, which arose due to the development of global technologies of the high-speed information 
transmission caused by the large-scale expansion of the Internet and the great popularity of decentralized networks.
Key words: cryptocurrency, electronic money, virtual money, digital money, Bitcoin, e-hryvnia.

СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
THE ESSENCE OF CRYPTOCURRENCIES AND PROSPECTS  
FOR THEIR DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS

Постановка проблеми. Стрімке зростання 
IT-технологій, зміна під їхнім впливом грошових 
ринків і перехід до глобальної економіки є осно-
вною передумовою появи нових форм відно-
син між людьми і вимагає появи спеціалізованих 
фінансових інструментів та інституцій. Однією 
з таких категорій виступають цифрові валюти як 
наступний етап розвитку товарообмінних від-
носин. Ця стаття присвячена одному з напрямів 
цифрових валют, а саме такій категорії, як «крип-
товалюта». Питання розвитку цифрових валют 
досить актуальні в сучасних умовах і потребують 

більш глибокого ознайомлення з механізмами її 
функціонування та визначення змісту категорії 
«криптовалюта» в умовах постійного зростання 
популярності цих фінансових інструментів. 

Визначення економічної природи криптова-
люти є ключовим питанням для більш глибокого 
розуміння її ролі в сучасній економіці. У класич-
ному розумінні будь-економічне явище є систе-
мою відносин між людьми в умовах обмеженості 
ресурсів із приводу виробництва, обміну, розпо-
ділу, споживання різного роду продуктів і послуг 
та їхніх похідних. У зв'язку з цим завданням цієї 
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статті є виявлення тих економічні відносин, які 
чітко характеризують цифрову валюту і допомага-
ють асоціювати її з класичними грошима. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Хоча останнім часом значно зростає інтерес до 
сутності криптовалют і її зростаючий вплив на 
економіку, наукова розробленість цієї теми все 
ще знаходиться на досить низькому рівні. Насам-
перед це пов’язано саме з новизною цього типу 
електронних грошей. Так, проблемами функціо-
нування криптовалют на вітчизняному та світо-
вому ринках займалися такі вітчизняні вчені, як: 
І.О. Косовський, Ю.В. Краснянська, І. Лубенець, 
Н.А. Марченко, В.Г. Сословський, І. Пальчевський 
[12, 13, 19, 21]. Проблемами державного регу-
лювання криптовалют займалися такі вітчизняні 
вчені, як: Р.Й. Бачо, С.В. Васильчак, С.В. Волосо-
вич, І.І. Гусєва, Є. Мовчун, Т.О. Петрової та інших. 
[4; 5; 6; 7; 14]. Проблемам криптовалют в умо-
вах інформаційного суспільства займалися такі 
вітчизняні вчені, як: В. Лук’янова, А. Колдовський, 
Н. Пантєлєєва та інші [20]. 

Серед зарубіжних учених, що досліджували 
природу криптовалют, варто виділити роботи 
таких учених, як: М. Абрамович, П. Вінья, А. Гер-
ваїс, М. Мун, М. Рауч, Г. Хілман та інші.

Крім того, через недостатнє освітлення цієї про-
блеми в процесі дослідження джерелами інфор-
мації виступали періодичні інформаційно-описові 
видання і сайти бірж криптовалют. 

Постановка завдання. Ця стаття присвячена 
розкриттю сутності такої економічної категорії, 
як «криптовалюта», з виділенням основних видів 
існуючих криптовалют. А також виявленню пере-
ваг та недоліків криптовалют перед класичними 
паперовими і досить новими електронними гро-
шима з визначенням основних тенденцій розвитку 
різних криптовалют світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У класичному визначенні криптовалюта – це вид 
цифрової валюти, заснований на складних мате-
матичних обчисленнях деякої функції, і ця функція 
легко перевіряється зворотними математичними 
діями. При цьому основною схемою емісії крипто-
валюти є принцип доказу виконання роботи.

Сутність цього принципу полягає в тому що, 
що єдиним способом емісії криптовалюти є 
витрачання великих технічних потужностей на 
виконання великої кількості обчислювальних 
завдань. При цьому вся робота зі створення і 
перевірки валюти здійснюється на персональних 
комп'ютерах без використання будь-якого цен-
трального комп’ютера. І за рахунок такої децен-
тралізації емісії криптомонет забезпечується 
анонімність усіх учасників мережі. По суті, видо-
буток криптовалют дуже схожий на видобуток 
обмежених ресурсів, тому що з видобутком кожної 
нової одиниці криптовалюти видобуток наступної 

одиниці криптовалюти стає важчим за постійного 
ускладнення обчислень. Крім того, на обчислення 
витрачається певна кількість електроенергії і 
робочого часу комп'ютера [17].

Вперше термін «криптовалюта» з’явився з поя-
вою в 2009 р. пірінгової платіжної системи Bitcoin 
(BTC), яка була розроблена Сатосі Накамото, 
людиною або групою осіб під цим псевдонімом [18]. 

Bitcoin – це одна з одна з перших і нині най-
популярніша із криптовалют. Основою Bitcoin 
виступає хешування і система доказу виконання 
роботи. Перше різке зростання біткоїну відбу-
лося у вересні-листопаді 2013 року з 122 дола-
рів до 1084 доларів за монету. А потім протягом 
2014 року відбувається постійне зменшення курсу 
до 197 доларів за монету у січні 2015 року і посту-
пове збільшення протягом 2015–2016 років Стрімке 
збільшення відбувається з січня 2017 року з мак-
симально зареєстрованою вартістю 19290 дола-
рів за одну монету 17 грудня 2017 року. Потім спо-
стерігається зниження до 3225 доларів за монету 
15 грудня 2018 року з поступовим зростанням 
до 12669 доларів за монету 10 липня 2019 року 
и поступовим зменшенням до 8748 доларів за 
монету на 16 листопада 2019 року.

На листопад 2019 року обіг Bitcoin становить 
18,1 млн монет, при межі – 21 млн монет, тобто 
ніхто не може влити в систему більше Bitcoin, ніж 
було запрограмовано спочатку. і вже до початку 
2019 р користувачами інтернет-простору було 
«видобуто» 85% всіх монет. Як і золото, Bitcoin – 
вичерпний ресурс. Емісія буде скорочується в чітко 
заданих рамках до 2040 р. [18]. 

Основними особливостями транзакції, що здій-
снюються за допомогою Bitcoin є те що дані опе-
рації дуже складно відстежити і взагалі неможливо 
анулювати. І завдяки, такій особливості Bitcoin, як 
його децентралізація стало можливим здійсню-
вати операції купівлі продажу в інтернеті безпо-
середньо між контрагентами без участі централь-
ного комп'ютера. 

Ще однією особливістю Bitcoin, виступає мож-
ливість для користувачів системи самостійно 
добувати монети, використовуючи обчислювальні 
можливості процесорів, відеочіпів, хмарних схо-
вищ, які займаються розрахунком хешу заголо-
вків блоку. Такий видобуток набув назви майнінг, 
тобто використання величезних обчислювальних 
можливостей і великих витрат електрики для вирі-
шення дуже складної криптографічного функції 
й отримання криптомонет. Але формула Сатосі 
Накамото дозволяє досить просто перевірити 
правильність відповіді рішення криптографічної 
функції. 

Ще однією властивістю Bitcoin є можливість 
їх нескінченного поділу. Кожна криптомонета під-
дається поділу на сто мільйонів криптоцентів, 
які в честь засновника називаються Сатосі. Ано-
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німність платежів зробило криптовалюту Bitcoin 
особливо популярною в кримінальному колі, що 
в подальшому може привести до розширення 
тіньової економіки за допомогою проведення пла-
тежів через систему Bitcoin. На даний час в Україні 
вже з’явилися банкомати, здатні перетворювати 
монети Bitcoin в звичайні гроші, всього їх на даний 
момент лише 9 (по три у Києві і Львові, по одному у 
Харкові, Одесі і Хмельницькому). А загальна кіль-
кість таких банкоматів в США становить 3932 оди-
ниці. При цьому слід зазначити, що фінансові 
установи, які займаються установкою таких банко-
матів, пропонують платіжних систем, прив'язані до 
Bitcoin-рахунку. 

При тому, що сама криптовалюта існує вільно, 
виникає великий прошарок супутніх платних сер-
вісів, які надають гарантію збереження монет у 
гаманці, забезпечення безпеки транзакцій тощо. 
Крім того, платіжні системи Bitpay, Paypal і Visa 
також почали використовувати Bitcoin в обороті. 
Наприклад, компанія Bitpay натепер обслуговує 
більше 33 тисяч власників бізнесів і присутня у 
256 країнах світу. Найбільше застосування Bitcoin 
знайшов у спеціально створеній платіжній сис-
темі Bitpay, яка дозволяє приймати Bitcoin самими 
різними продавцями онлайн-послуг, вебхостінгу, 
соціальних ігор, ювелірних виробів, електроніки, 
а також ресторанами і навіть кондитерськими. 
Натепер опція біткоіни-платежів доступна в сис-
темі онлайн-магазинів, побудованих на плат-
формі Shopify. 

Але, незважаючи на популярність криптовалют 
у населення, на державному рівні не всі країни 
визнали їх правовий статус, деякі визнали Bitcoin 
повноцінної валютою, а деякі налаштовані недо-
бре і бачать небезпеку використання криптова-
люти громадянами своїх країн [2; 3]. 

Міністерство фінансів Німеччини налаштоване 
до Bitcoin досить лояльно і вважає Bitcoin лише 
фінансовим інструментом, так званими приват-
ним грошима, які можуть бути використані лише 
для багатосторонніх клірингових операцій, тобто 
Bitcoin не можна проводити банківські операції 
та можна використовувати тільки в розрахунках 
між громадянами або компаніями. Але при цьому 
зазначається, що Bitcoin не можна класифікувати 
як електронну або іноземну валюту. 

За загального позитивного ставлення до крип-
товалют у США Bitcoin відносять до «децентра-
лізованих віртуальних валют» за класифікацією 
комісії з фінансових злочинів (FinCEN) при мініс-
терстві фінансів США. У березні 2013 року FinCEN 
повідомила про те, що операції з обміну будь-яких 
криптовалют на фіатні гроші повинні регулюватися 
так само, як і операції з обміну фіатних грошей між 
собою, наприклад, обмін доларів на євро.

У березні 2014 року Служба внутрішніх дохо-
дів США випустила посібник з оподаткування 

операцій з Bitcoin та іншими віртуальними валю-
тами. Для цілей сплати федеральних податків 
Bitcoin розглядається як майно, тобто ті, хто купує 
Bitcoin як інвестиційний інструмент, під час про-
дажу Bitcoin отримають прибуток від «приросту 
капіталу», а не прибуток від «курсової різниці». 
Реалізуючи товари та надаючи послуги в обмін 
на Bitcoin, платник податків отримує прибуток, яка 
обчислюється за курсом Bitcoin до долара США на 
день оплати. Купуючи товари і послуги за Bitcoin, 
платник податків несе витрати, які також можна 
врахувати при розрахунку податкової бази (для 
розрахунку також використовується курс Bitcoin до 
долара США на день оплати). Прибуток від випуску 
Bitcoin також оподатковується. Висока волатиль-
ність курсу Bitcoin може спричинити податкові 
зобов'язання для тих, хто розплачується Bitcoin 
за товари і послуги (зокрема, обов'язок сплатити 
податок на прибуток від приросту капіталу). 

Сінгапур також прийняв нову валюту, і подат-
кові органи Сінгапуру прирівняли операції з біткой-
нов до операцій, що оподатковуються на товари і 
послуги. Стандартний податок на прибуток стягу-
ється з компаній, що займаються купівлею і про-
дажем Bitcoin, стандартним податком на доходи 
в розмірі 7%. Це стосується тільки тих випадків, 
коли обидві організації, що беруть участь в угоді, 
є зареєстрованими резидентами країни – для 
нерезидентів податок не стягується. Податком на 
товари і послуги не буде обкладатися придбання 
за Bitcoin віртуальних товарів і послуг, таких як 
внутрішні покупки в додатках. Грошово-кредитне 
управління Сінгапуру також регулює діяльність 
посередників, що здійснюють операції з віртуаль-
ними валютами, вони зобов'язані ідентифікувати 
своїх клієнтів і повідомляти у відповідне відомство 
про підозрілі транзакції. Загалом, до посередників 
пред'являються ті ж вимоги, що і до підприємств, 
які займаються обміном реальних валют, а також 
забезпеченням грошових переказів. 

Сьогодні в 99 країнах із 246 (40 відсотків) уряд 
не перешкоджає використанню Bitcoin. Близько 
17 країн світу (7 відсотків) заборонили Bitcoin або 
оголосили його поза законом. Примітно, що 53 від-
сотки країн ще не сформували свого ставлення 
до Bitcoin, їм належить визначити правовий ста-
тус криптовалют. Це ризик для Bitcoin, оскільки в 
кінцевому підсумку ті держави, що сумніваються, 
можуть обмежити використання криптовалют. 

Китайський Народний банк вважає, що Bitcoin 
не є валютою або заміною грошей, не має право-
вого статусу та грошового еквівалента, не може і 
не повинна використовуватися як гроші при звер-
ненні на ринку. По суті, це всього лише специфіч-
ний віртуальний товар. Фінансовим установам 
забороняється приймати і проводити платежі в 
Bitcoin, як якщо б це була офіційна валюта. інтер-
нет-сервіси повинні дотримуватися всіх правил з 
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протидії відмиванню коштів, отриманих незакон-
ним шляхом. 

Правовий статус криптовалют в Україні є до 
кінця не врегульованим, це пов’язано по-перше з 
тим, що НБУ у 2014 році відніс Bitcoin до грошових 
сурогатів і 22 березня 2018 року НБУ офіційно ска-
сував цю норму [15; 16].

Що ж стосується України, то, незважаючи на 
те, що НБУ не рекомендує користуватися Bitcoin, 
багато українців уже почали замислюватися про 
те, щоб використовувати такий тип розрахунків і 
заробляти на майнінгу [11]. НБУ пояснює свою 
заборону тим, що платіжні системи, щоб працю-
вати в Україні, повинні бути зареєстровані в НБУ. 
Відповідно до ст. 9.3 Закону України «про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» Національ-
ний банк України веде Реєстр платіжних систем, 
систем розрахунків, учасників цих систем та опе-
раторів послуг платіжної інфраструктури [8]. 

Платіжні організації платіжних систем, учас-
ники платіжних систем та оператори послуг пла-
тіжної інфраструктури мають право здійснювати 
діяльність в Україні виключно після їх реєстрації 
шляхом внесення відомостей про них до Реє-
стру і відповідно до вимог ст. 15.1 Закону Випуск 
електронних грошей може здійснювати виключно 
банк. Банк, що здійснює випуск електронних гро-
шей, бере на себе зобов'язання з їх погашення. 
Банк, який має намір здійснювати випуск елек-
тронних грошей, зобов'язаний до початку їх 
випуску узгодити з Національним банком Укра-
їни правила використання електронних грошей в 
порядку, Крім того в ст. 15.1 вказано, що Елек-
тронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються 
на електронному пристрої, приймаються як 
засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх 
випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, 
що виконується в готівковій або безготівковій 
формі. встановленому нормативно-правовим 
актом Національного банку України, а криптова-
люти під ці норми до моменту реєстрації в НБУ 
не попадають [8].

Крім того, на законодавчому рівні не були при-
йняті законопроекти «Про обіг криптовалюти в 
Україні» та «Про стимулювання ринку криптова-
лют та їх похідних в Україні», винесені на розгляд 
Верховної ради України ще в жовтні 2017 році. 
В серпні 2019 року ці законопроекти було відкли-
кано, і державне регулювання ринку криптовалют 
залишається невизначеним [9; 10].

Але, незважаючи на неузгодженість щодо ринку 
криптовалют в Україні, НБУ за участю Attic Lab, 
Deloitte, Paycell, UAPAY і представники Світового 
банку протягом 2018–2019 року провели закри-
тий пілотний проект із тестування можливості 
використання Е-гривні, цифрової валюти НБУ на 
основі технології блокчейн. Основною з переваг 
виступає здешевлення вартості безготівкових опе-

рацій за рахунок відмови від еквайрингової комісії 
під час здійснення платежів. 

Друге місце за рівнем капіталізації належить 
Ethereum (ETH) – першій криптовалюті на базі 
блокчейна розумних контрактів, яка реалізована 
у формі єдиної децентралізованої віртуальної 
машини. Авторами ідеї в 2013 році виступили 
канадські програмісти Віталій Бутерін і Гевін Вуд. 
Блокчейн розумних контрактів означає, що розум-
ний контракт під час запуску на блокчейні висту-
пає у вигляді специфічної комп'ютерної програми, 
яка виконується під час виконання певних умов 
без простоїв, цензури, шахрайства або втручання 
третіх сторін. Це сприяє обміну будь-яких ціннос-
тей, будь то гроші, власність, акції, тощо. 

30 липня 2015 року відбулася емісія 72 міль-
йонів монет Ethereum і мережа Ethereum вийшла 
на ринок. Завдяки Ethereum і спрощенню і здешев-
ленню впровадження блокчейна його використо-
вують Acronis, IBM, Microsoft, R3 і деякі стартапи.

Третьою за рівнем капіталізації є криптова-
люта Ripple (XRP), розроблена компанією Ripple 
Labs як система валових розрахунків у реальному 
часі, обміну валют і грошових переказів. Цю сис-
тему було запущено у 2012 році з метою забез-
печення безпечних, миттєвих та умовно безоплат-
них глобальних фінансових операцій будь-якого 
розміру та без зворотних платежів. Особливістю 
цієї системи є те, що в її основі лежать токени, 
які представляють товар, фіатну валюту, крипто-
валюту або будь-яку іншу одиницю величини. По 
суті основою Ripple є відкрита розподілена база 
даних або відкритий реєстр, який використовує 
процес узгодження, що дозволяє робити платежі, 
обмін і переказ грошових засобів в розподіленому 
реєстрі. Попередником Ripple був Ripplepay роз-
роблений у 2004 році веб-розробником Райаном 
Фуггером, який хотів створити децентралізовану 
грошову систему, яка б дозволила особам створю-
вати свої власні гроші. І у 2005 році була запущена 
фінансова послуга RipplePay.com, перша інтер-
претація цієї системи, основним завданням якої 
було забезпечення безпечності оплат користува-
чів системи через мережу. 

Четвертим за рівнем капіталізації є криптова-
лютний токен Tether (USDT), випущений компа-
нією Tether Limited, яка стверджує, що його вар-
тість частково забезпечується запасами доларів 
США, які зберігаються на банківських рахунках 
Tether Limited. Основною ідеєю розроблення 
цього токена Tether є надання учасникам крип-
товалютного ринку можливості користуватися 
стабільним цифровим активом, еакзваним стей-
блкоіном, курс якого прив'язаний до курсу долара 
США і не схильний до сильних коливань, як 
курси інших криптовалют. Tether було випущено 
на платформі Omni Layer, що є надбудовою над 
блокчейном біткойнів.
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На такому ж рівні капіталізації криптовалют, 
як токен Tether, знаходиться і Bitcoin Cash, форк 
Bitcoin, що відокремилася від нього 1 серпня 
2017 року,

П’ятим за рівнем капіталізації є Litecoin, (LTC), 
створена в жовтні 2011 р. Чарлі Лі, колишнім спів-
робітником Google, криптовалюта, в основі, якої 
лежить відповідність цієї криптовалюти на біржі 
цінам срібла на ринку, за що отримала назву 
«Електронне срібло». Запрограмоване обмеження 
емісії монет – 84 млн. монет. Станом на листопад 
2019 року видобуто вже 75,87% усіх монет. А осно-
вною превагою цієї криптовалюти є те, що швид-
кість здійснення транзакції в цій системі в 4 рази 
більша порівняно з Bitcoin. 

І останніми в цьому рейтингу з рівнем капі-
талізації більше 1% є криптовалюти EOS та 
Binance Coin.

Криптовалюта EOS є основою блокчейна EOS.
IO, який виступає у вигляді децентралізованої плат-
форми, розробленої приватною компанією block.
one у 2017 році, з підтримкою смарт-контрактів 
для створення децентралізованих додатків. 
10 червня 2018 року спільнота запустила власну 
основну мережу. Станом на листопад 2019 року 
EOS із капіталізацією понад 2,6 млрд доларів 
займає восьме місце за капіталізацією серед усіх 
криптовалют. І згідно з рейтингом агентства Weiss 
Ratings криптовалюта EOS отримала в 2019 році 
оцінку “A”, що дає змогу конкурувати з Ethereum у 
спробі стати «основою нового інтернету».

Binance Coin (BNB) – випущена криптовалют-
ною біржею Binance в кінці липня 2017 року крип-
товалюта, побудована за стандартом ERC20 від 
Ethereum. Особливістю цієї криптовалюти є те, що 
користувачі біржі за допомогою BNB можуть опла-
чувати комісії за транзакції, отримуючи при цьому 
додаткові знижки: 50% – у перший рік, 25% – у дру-
гий, 12,5% в третій і 6,75% у четвертий.

Емісія Binance Coin становила 200 млн. токе-
нів, але технічна документація проекту передба-
чає використання 20% квартального прибутку на 
зворотний викуп і знищення BNB токенів, поки 
50% емісії не буде знищено.

Нині на ринку криптовалют приставлені 
2311 криптовалют із загальною ринковою капіталі-
зацією близько 212 млрд доларів. На частку BTC 
припадає близько 65,1% ринку криптовалют, на 
частку Ethereum (ETH) – 8,3%, Ripple (XRP) – 5,0%, 
по 1,9% приходяться на Tether (USDT) та BitcoinCash 
(BCH), 1,5% на Litecoin (LTC), по 1,25% на EOS 
(EOS) та BinanceCoin (BNB), і на інші 2303 крипто-
валюти приходиться лише 13,8% ринку [1].

Висновки з проведеного дослідження. 
Насамперед криптовалюта в сучасному світі – це 
найбільша фінансова інновація, поява якої стала 
можливою завдяки стрімкому розвитку глобальних 
технологій високошвидкісної передачі інформації, 

в умовах глобальної децентралізації. По-друге, в 
умовах глобалізації питання появи «справедливих 
грошей» стає більш актуальним, і криптовалюти 
заповнюють цю нішу завдяки таким своїм харак-
теристикам, як захист від підробки і повна приват-
ність. По-третє, у зв’язку з досить недовгим часом 
існування криптовалют натепер виділено багато як 
позитивних так і негативних характеристик крипто-
валют порівняно з класичними грошима. І необхід-
ний більш довгий часовий інтервал для більш чіт-
кого виявлення балансу позитивних і негативних 
характеристик порівняно з іншими грошима. Але 
популярність криптовалют на світових фінансових 
ринках безупинно зростає.
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THE ESSENCE OF CRYPTOCURRENCIES AND PROSPECTS  
FOR THEIR DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS

The purpose of the article. Cryptocurrencies is one of the most popular financial tools under the fast 
growth of IT technologies and changed money markets. This is because a transition to a global economy is 
the main reason for the emergence of new forms of relationships between people and requires the appear-
ance of specialized financial instruments and institutions. Constantly there are special questions and chal-
lenges regarding the very essence and significance of Cryptocurrency and area of application technology of 
blockchain. Need to the disclosure of the essence of the economic category such as “cryptocurrency”, with the 
identification of the main types of existing cryptocurrencies.

Given the theoretical and applied importance of research of cryptocurrency, it is quite debatable, especially 
in terms of the development of the modern economic system. Considered in research features of cryptocur-
rency and technology of blockchain allow to change the system of payment. 

Methodology. The research is based on the analysis structure of the cryptocurrency market which has 
developed evolved due to the emerging technology of blockchain under the influence growth of IT technologies 
and globalization.

Results. The cryptocurrency is essentially a type of a digital currency based on complicated computations 
of a function, which can be easily verified through reverse mathematical operations. The main idea of the emis-
sion of the cryptocurrency is the principle of POW. In the first, the concept “cryptocurrency” has been used after 
the appearance of the peering payment system Bitcoin. Now there is a growing interest in the cryptocurrency is 
related to the demand for fair money in the world and the total anonymity, and the protection against counterfeits 
of cryptocurrency. The cryptocurrencies possess enough considerable quantity of both advantages and disad-
vantages. One of the largest disadvantages of cryptocurrencies is the expansion of the underground economy 
and the anonymity of payments contribute to the attractiveness cryptocurrencies for the criminal sphere. With 
growing interest among buyers is growing the interest from payment systems which try to use the technology of 
blockchain in their activity and help to implement turnover of cryptocurrencies. In the research was analyzed the 
main trends in the development of the main cryptocurrencies with the largest levels of market capitalization. Also, 
attitude to cryptocurrencies by governments of different countries of the world, their impact on the economies of 
countries and directions for further development are analyzed. Attention is paid to the legal status of cryptocur-
rencies in Ukraine in accordance with applicable law, and how the National Bank of Ukraine to using blockchain 
technology for improvement in conducting payment transactions in Ukraine. Thus, the cryptocurrency is an inno-
vative product, which arose due to the development of global technologies of the high-speed information trans-
mission caused by the large-scale expansion of the Internet and the great popularity of decentralized networks.

Practical implications. Let us pay special attention, that despite the popularity of cryptocurrency among 
the population at the state level, not all countries recognized the legal status of cryptocurrency, some recog-
nized cryptocurrency as a full-fledged currency, and some are poorly configured and see the danger of using 
cryptocurrency by citizens of their countries. And this fact drags on the development of cryptocurrency as legal 
method of payment.

Value/originality. The popularity of cryptocurrency in the global financial markets is constantly growing, but 
this economic category faces different complexities. Challenges and problematic issues outline prospects for 
further researches of cryptocurrency. 

In the context of globalization, the question of the emergence of “fair money” becomes more relevant and 
cryptocurrencies fill this niche thanks to its characteristics such as protection against counterfeiting and complete 
privacy. Due to the rather short time of existence of cryptocurrency, a lot of both positive and negative character-
istics of cryptocurrency have been singled out in comparison with classical means. And is to more clearly identify 
the balance needed a longer time interval of positive and negative characteristics compared to other means.


