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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РИНКУ M&AВ БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 

Динаміка кількості комерційних банків свідчить про значне їх скорочення 

протягом 2010-2018 рр. За даними НБУ [1], 100 банків припинили свою діяльність 

з 2010 р., в результаті чого станом на 1 січня 2018 року зареєстровано 82 банки. 

Проте тенденція до зменшення їх кількості є результатом не лише очищення 

банківського сектору, а й процесів злиття та поглинання, так званого M&A у 

банківській сфері.  

M & A (mergers & acquisitions) - є абревіатурою, яка використовується для 

ідентифікації угод, при реалізації яких відбувається передача контролю з 

управління бізнесом. З економічної точки зору злиття банків призводить до 

приєднання їх капіталів і активів, що сприяє укрупненню банківських організацій. 

Така реорганізація дозволяє збільшити частку на ринку, яку отримує об'єднана 

структура, знизити ризики, досягти синергетичного ефекту. При цьому взаємно 

поповнюється ряд пропонованих банківських продуктів та розширюється 

географія присутності, відбувається диверсифікація дільності. 

Банки відіграють ключову роль у переході до цифрової економіки і для 

досягнення конкурентних переваг вони вдаються до стратегій M&A.  За 

інформацією Financial Times [2], з початку 2018 р. до 29 березня 2018 р. світовий 

обсяг угод зі злиття і поглинання вже перевищив $1,2 трлн. Аналітичні дані 

Dealogic свідчать про те, у 2017 році сукупна вартість угод M&A склала $3,6 трлн, 

при чому більшість операцій серед банківського сектору було зосереджена серед 

малих та середніх банків. В Україні ж обсяг угод зі злиття і поглинання  2017 році 

зріс на 37% - до $1,023 млрд [3].  

Ринок M&A в Україні складає близько 0,03% світового,  тому має значний 

потенціал до розвитку. Відповідно до аналітичної звітності M&A Ukraine [4], 

найбільша кількість угод спостерігається у фінансовому секторі, оскільки 

консолідація банківського сектору продовжується. Найбільша угода 2017 року за 

вартістю у даному секторі – купівля групою ТАС російського банку VS за $16 

млн.  

Велика частка угод в сфері банківських послуг стала наслідком обмежень 

введених Національним Банком України щодо діяльності комерційних банків  з 

російським капіталом, зокрема, про заборону на погашення міжбанківських 

кредитів та розподіл дивідендів. Санкції, встановлені для українських дочірніх 

компаній російських банків (Сбербанк, VSBank, Промінвестбанк, Банк ВТБ та БМ 
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Банк) примусили ці банки розпочати розпорядження своїми українськими 

дочірніми компаніями. Це призвело до початку згортання діяльності російських 

банків в Україні. У 2017 році було оголошено про продаж українських дочірніх 

компаній російських банків на загальну суму 40 млн дол. США. 

Всього на ринку M&A було здійнено 67 угод у 2017 році, при цьому частка 

угод у сфері банківських послуг склала 15,3%, що демонструє рис.1, складений 

автором на основі [4].  

 
 

Рис.1. Частка галузі у загальній кількості M&A угод в Україні за 2017 р., % 

 

Ринок M & A в банківському секторі має потенціал до нарощення обсягу 

угод у найближчі роки через обов’язкову  приватизацію усіх державних 

фінансових установ до 2022 року.  Як наслідок, підвищення рівня капіталізації 

банків призведе до:  

• покращення стійкості банку; 

• збільшення частки на ринку банківських послуг; 

• нарощування можливих обсягів кредитування;  

• диверсифікації ризиків; 

• розширення  можливостей фінансових структур, щоб споживач міг 

отримати якісний європейський банківський сервіс у вітчизняних банках; 

• підвищення довіри населення до стабільних висококапіталізованих 

комерційних банків. 

В Україні консолідація фінансових установ особливо необхідна для 

загального покращення економіки країни. При цьому M&A має бути хоч і 

регульованим, але не примусовим процесом. Проте існує ряд факторів та 

структурних проблем, які ускладнюють процеси M&A у банківському сегменті 

України:  

• низька активність фондового ринку; 

• високі політичні та фінансові ризики; 
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• незрілість правового регламентування порядку злиття і поглинання банків; 

• складність переоформлення ліцензії; 

• відсутність бази порівняння для ринкової оцінки банку; 

• неузгодження очікувань учасників M&A щодо вартості активів; 

• значний обсяг проблемних кредитів. Для вирішення цього питання варто 

створити окремі організації badbanks, тобто окремі банки, яким фінансові 

установи зможуть передавати в управління проблемні активи.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

По всьому світу частка традиційної економіки зменшується, а цифрової — 

збільшується, надаючи могутні переваги як для країн та бізнесу. Україна 

розпочала масштабну цифровізацію всіх галузей економіки та базових сфер 

життєдіяльності, максимально інвестуючи в розвиток цифрових інфраструктур, 

інновації та сучасні технології, що безпосередньо відображається на розвитку 

фінансового ринку. 

У зв’язку із такими змінами і входженням в цифрову епоху за останні роки в 

лексику дослідників і практиків фінансового ринку увійшли такі поняття, як 

"фінансовий інжиніринг" (financial engineering), "фінансові інновації" (financial 

innovation), "Фінтех" (FinTech), що стало свідченням бурхливого розвитку нових 

фінансових інструментів і технологій біржової торгівлі, а також істотної 

технологізації процесу надання класичних банківських та інших фінансових 

послуг. Це визнається двома паралельними, але також і конкуруючими 

тенденціями: а) модернізацією діяльності і форматів надання послуг існуючими 

фінансовими посередниками;  б) розвитком альтернативних фінансів.  При цьому 

обидві тенденції були пов'язані з використанням соціально-мережних форматів 

взаємодії учасників фінансового ринку.  

https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.ft.com/content/a0b4c0ce-327c-11e8-ac48-10c6fdc22f03
https://www.ft.com/content/a0b4c0ce-327c-11e8-ac48-10c6fdc22f03
https://home.kpmg.com/ua/en/home/insights/2018/03/ukrainian-m-a-review-2017.html
https://home.kpmg.com/ua/en/home/insights/2018/03/ukrainian-m-a-review-2017.html
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Разом із тим, їм на допомогу прийшли технології розподіленої системи 

обліку записів (distributed ledgertechnology, DLT), в т. ч. Блокчейн (blockchain), 

відкриті коди і платформи для збору і обробки великих даних, розробка 

численних фінансових мобільних додатків (mobile application, mobilebanking), які 

часто створюються групами ентузіастів в обхід традиційним банківським 

інститутам.  Експерти Всесвітнього економічного форуму виділяють шість 

основних секторів фінансової діяльності, де відбулися найбільш істотні з 

технологічної точки зору зміни: система платежів і розрахунків (payments); 

залучення депозитів і кредитування (depositandlending);  страхування (insurance); 

управління інвестиціями (investment management); залучення капіталу (capital 

rising) і організація та забезпечення ринкових угод (market provisioning) [1]. 

У зазначених секторах ними були визначені 11 кластерів фінансових 

інновацій, які є підривними по відношенню до традиційних моделей фінансового 

ринку.  Найбільший інтерес представляють ті кластери, де сучасні технології не 

тільки ґрунтуються на мережевий природі ринкових зв'язків, а сприяють 

відновленню і розширенню соціально-мережних форматів фінансової діяльності. 

Це, в свою чергу, впливає на парадигму державної участі в економічному житті й 

вимагає  заміни традиційних форм державного регулювання економічних 

інститутів і відносин, збудованих за ієрархічним принципом, більш гнучкими 

формами, що відображають соціально-мережевий характер сучасного світу та 

певного дерегулювання економіки і фінансів (deregulation). Зазначені тенденції 

формують умови для якісних і поступальних змін фінансового ринку, окреслюють 

образ його можливого майбутнього [5]. 

Основними сегментами області фінансових технологій на даний момент є: 

платежі та перекази, краудфандінг, управління активами, фінансовий 

маркетплейс, блокчейн. При цьому можна спостерігати посилення тенденцій зі 

створення повністю цифрових банків, які в своїй діяльності орієнтуються 

переважно на тих, хто вважає за краще використання онлайн банківських 

послуг[4]. 

Одним із нових елементів фінансової інфраструктури цифрової економіки 

стала поява так званих "віртуальних банків" спочатку в Європі і США, які потім 

вони почали розповсюджуватися і в інших країнах світу. Більшість науковців 

визначають термін "віртуальний банк" як віртуальну організацію, яка генерує 

економічну вартість. По суті, це фінансовий посередник між клієнтом та 

"традиційними" банками і фінансовими компаніями, який в рамках глобального 

цифрового середовища через Інтернет мережу на основі інтерфейсу пропонує 

фінансові послуги в режимі реального часу. Головною відмінністю цих структур 

від традиційних мультнаціональних компаній є їх здатність швидко реагувати 

назміни ринку і вимоги клієнтів. 

Загалом глобальний цифровий простір динамічно розвивається під впливом 

активної інвестиційної діяльності провідних країн світу та агресивної політики 

найбільших ІТ-компаній світу, що безпосередньо відображається на розвитку 

вітчизняного фінансового ринку. При цьому можливість ефективної роботи  

фінансового ринку найближчим часом буде залежати в першу чергу від держави, 

яка зможе забезпечити всі необхідні умови для функціонування фінансової 

інфраструктури та усіх його сегментів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Прогрес інформаційного, науково-технічного, соціально-економічного та 

соціокультурного характеру, складні глобальні трансформації вимагають від 

України розробку та запровадження інноваційних стратегій для інтеграції в 

актуальні світові процеси. Важливу роль в даному процесі відіграє цифрова 

економіка, можливості якої можна використовувати не лише для розвитку 

економіки, а й держави загалом.  

Варто зазначити, що цифрова економіка – це глобальна мережа економічних 

та соціальних заходів, реалізованих через такі платформи, як Інтернет, а також 

мобільні та сенсорні мережі[1, с.10]. 

Цифрова економіка — це також цифровий ринок. Якщо українські IT-

компанії можуть дозволити собі найсучасніше обладнання, то малий та середній 

бізнес, потенційні покупці їх товарів та послуг в Україні, обмежені як у техніці, 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream%20/1234567%2089/2430/1/Bazhal-%20Informatsiyna_ekonomika.pdf
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream%20/1234567%2089/2430/1/Bazhal-%20Informatsiyna_ekonomika.pdf
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057
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так і у фінансах. Цестосується й середньостатистичного споживача, якому, з тих 

же причин, не доступні сучасні цифрові блага. 

Як відомо, постіндустріальна епоха характеризується розвитком 

електронного середовища та переходом до інформаційної цивілізації. У зв’язку з 

цим розвинуті країни світу значну увагу приділяють розвитку цифрової 

економіки. Базовим орієнтиром для країн ЄС при побудові цифрової економіки є 

Цифровий порядок, який визначив заходи по досягненню конкретних цілей до 

2020 року. Важливою складовою Цифрового порядку ЄС є створення Єдиного 

цифрового ринку (DigitalSingleMarket) [2, с.13]. 

Протягом останніх років основною проблемою розвитку цифрової економіки 

України була відсутність системної державної політики у цій сфері. До початку 

2018 року Українабулаєдиною в Європікраїною без власного «цифрового» 

бачення.  

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки,яка була затверджена 17 січня 2018 р. [3],розвиток 

цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, 

попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів 

та послуг серед українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, 

бізнесу та суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного 

розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та 

благополуччя населення. 

Для успішного формування цифрової економіки потрібні ефективно 

функціонуючі три компоненти: 

✓ нормативно-правова база, яка б сприяла конкуренції і виходу на ринок 

підприємствам, дозволяла фірмам повною мірою використовувати цифрові 

технології для конкуренції та інновацій; 

✓ навички, необхідні працівникам, бізнесменам, державним 

службовцям, для використання можливостей цифрових технологій; 

✓ ефективні і підзвітніінститути, щовикористовуютьінтернет для 

розширення прав і можливостейгромадян[2, с.15]. 

Світовий банк провів дослідженнящодо фактичного та потенційного впливу 

цифрових технологій на малозабезпечених та забезпечених працюючих та 

споживачів за такими напрямами: створення робочих місць, підвищення 

продуктивності праці, переваги для споживачів[4]. Проведений аналіз засвідчив, 

що на сьогодні більші переваги від використання цифрових технологій мають 

забезпечені працюючі та споживачі. Щодо потенційного впливу цифрових 

технологій в майбутньому, то не тільки забезпечені, але й малозабезпечені 

працюючі та споживачі матимуть значні переваги, зокрема в частині підвищення 

продуктивності праці та переваг для споживачів. 

Зауважимо, що на сьогодні як для національної, так і глобальноїекономіки, 

актуальною є проблема забезпечення ефективності цифрових технологій та 

посилення їх позитивного впливу на економічне зростання та соціально-

економічнийрозвиток країн. У зв’язку з цим пріоритетним завданням є 

забезпечення для кожної людини як в Україні, так і світі доступу до Інтернету. 

На нашу думку, проблеми цифрової економіки України доцільно поділити на 

три групи: технічні, соціальні та проблеми державного регулювання. 
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1. До технічних проблем можна віднести: 

✓ не створено ефективний план розвитку широкосмугового доступу 

(ШСД) вУкраїні, за якого першочергова увага приділялася б ліквідації зон 

цифрової нерівності; 

✓ сучасні Інтернет-сервіси не впроваджені в усіх сферах соціального 

життя; 

✓ не створені сприятливі умови для переходу всіх суб’єктів 

господарювання на електроннісистеми взаємодії (електронний документообіг, 

системи управління відносинами зклієнтами, системи управління 

підприємствами). 

2. Головними соціальними проблемами є: 

✓ незахищеніверствинаселення не забезпечені доступом до Інтернету; 

✓ не створені сприятливі комфортні умови для творчої самореалізації 

талановитоїмолоді (висококваліфікованих спеціалістів, науковців, інженерів) з 

метою запобіганнямасовій міграції за кордон; 

✓ недостатнє впровадження сучасних ІТ технологій та сервісів у такі 

сфери соціального життя як: освіта, охорона здоров’я, безпека, охорона довкілля, 

житлове комунальне господарство, транспорт, тощо. 

3. Проблеми державного регулювання: 

✓ майже відсутня державна підтримка модернізації основних засобів 

виробництва на сучасні цифрові та енергоефективні; 

✓ мінімальний контроль за підвищенням якості підготовки спеціалістів 

інженерних напрямків в вищій школі; 

✓ не в повному обсязі забезпечується контоль за дотриманням прав на 

об’єкти інтелектуальної власності з метою стимулювання створення якісного 

вітчизняного медіаконетенту. 

Впровадження нових технологій, якість інтернет-інфраструктури, 

інституційний розвиток та інноваційний клімат – це ті напрями, які мають 

визначати розвиток цифрової економіки в Україні. Ключовою стратегією 

розвитку цифрової економіки в Україні має стати «цифровізація» країни, 

формування внутрішнього ринку інформаційно-комунікативних технологій та у 

споживачів мотивацій та потреб у «цифрових технологіях». Розвинена цифрова 

інфраструктура – основа розвитку цифрової економіки [2, с. 19].  

Однак, як свідчить рейтинг Всесвітнього економічного форуму (WEF) [5] 

щодо технологічного розвитку, який включає дві складові – технологічну 

адаптацію та використання ІКТ, Україна в 2016-2017 рр. посіла лише 85 місце 

серед інших країн. 

Отож, для успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібна 

ефективна державна політика щодо подолання «цифрового розриву» та 

стимулювання розвитку цифрової економіки. Ключовою стратегією щодо 

«цифровізації» України має стати робота з внутрішнім ринком, а ключовим 

завданням – виконання основних цілей Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки, зокрема: 

✓ усунення законодавчих, інституційних, фіскальних та інших 

перешкод, які заважають розвитку цифрової економіки; 
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✓ впровадження стимулів та мотивацій для заохочення бізнесу та 

індустрій економіки в цілому до цифровізації; 

✓ створення попиту та формування потреб серед громадян до 

цифровізації, насамперед через впровадження державою масштабних проектів 

цифрових трансформацій, зокрема на базі сучасних моделей державно-приватного 

партнерства; 

✓ створення та розвиток цифрових інфраструктур як основи 

використання переваг цифрового світу у повсякденному житті та платформи для 

досягнення ефективності економіки взагалі; 

✓ розвиток цифрового підприємництва, створення відповідних (у тому 

числі аналогових) інфраструктур для підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності, впровадження механізмів фондування, стимулювання та підтримки. 
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УКРАЇНА ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ЛІДЕР СЕРЕД БЛОКЧЕЙН-КРАЇН 

 

Різкий обвал головної криптовалюти світу - Bitcoin - на початку 2018 року і 

подальше зниження до позначки 7 тисяч доларів досить швидко звели нанівець 

весь ажіотаж навколо криптовалюти. Разом з тим прогнози експертів щодо 

вартості цифрового активу давно зводилися до діапазону $ 5 000 - $ 7 000. Запуск 

торгів на традиційних інституційних майданчиках фактично змусив Bitcoin 

підкоритися законам більшості фінансових активів. Галузь і інвестори все більше 

http://documents.worldbank.org/
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звертають увагу не на криптовалюти, а на технології, на яких вони влаштовані - 

чий блокчейн крутіше. 

Про марність криптовалюти кажуть щотижня, з недавнього - німецька 

страхова група Allianz оголосила, що реальна вартість Bitcoin повинна 

дорівнювати нулю. «Bitcoin - це заявки ні на що. На відміну від інших активів, 

наприклад облігацій, акцій або паперових грошей, вони не створюють потік 

доходу», - переконаний глава підрозділу світової економіки і стратегії Allianz 

Стефан Хофріхтер. 

Він вважає некоректним порівнювати криптовалютиз золотом. За його 

словами, дорогоцінний метал на протязі декількох століть відігравав 

найважливішу роль в товарообміні, тоді як Bitcoin відомий громадськості всього 

лише десятиліття. Проте недовіра не розповсюджується на технологію, на якій 

працюють криптовалюти - блокчейн. 

Про актуальність проблем розвитку блокчейн-технологій свідчить форум 

DECENTER CRYPTOEVENT, який відбувся наприкінці березня в Москві. Участь 

у ньому взяли понад 10 тисяч блокчейн-фахівці з усього світу. Одна з провідних 

тем – пошук перспективних країн для розвитку криптовалют і блокчейна на 

світовому ринку фінансових послуг.  

Один з доповідачів - голова асоціації криптовалют і блокчейна Гонконгу і 

глава IT-компанії NexChangeДжувалі Лі наголосив, що блокчейн може стати 

стимулом влитися в глобальну технологічну течію.  

На даний момент в світі існує всього декілька криптотехнологічних центрів. 

Велика частина розробок ведеться в Сан-Франциско, Нью-Йорку, Лондоні і, 

звичайно, в Шанхаї та Пекіні. В той же час відчувається гострий брак 

інтелектуальних ресурсів. Стоїть питання пошуку нових лідерів криптовалютного 

прогресу – країн, де буде проходить розробка самих технологій». 

Згідно з дослідженням компанії AlliedMarketResearch, в період з 2017 по 2023 

рік блокчейн-ринок виросте з 228 мільйонів доларів в 2016-м до 5,43 мільярдів до 

2023 року - темпи зростання в середньому складуть 57,6 відсотків в рік. 

Дослідницька компанія очікує, що розвитку блокчейн-технологій посприяють: 

незначні комісії при транзакціях в блокчейн-додатках, усунення посередників у 

бізнес-операціях, а також зниження можливості шахрайства і розкрадання 

персональних даних. Крім того, зростанню повинна посприяти популяризація і 

впізнаваність технології блокчейн, завдяки чому ринок зможе завоювати довіру 

споживача. 

Чи може Україна претендувати на місце серед нових країн-лідерівблокчейн-

технологій? Вважаю, що ми впевнено можемо стати рівними серед рівних. 

В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли IКT-галузь України посідає 

провідні позиції у світових рейтингах і програє битву на внутрішньому ринку. За 

прогнозами до 2020 року оборот українського ринку ІТ-обладнання, програмного 

забезпечення та сервісів може досягти $2,3 млрд. 

У 2016 році світова галузь ІКТ досягла обсягу $3,4 трлн, випередивши 

традиційного лідера – ринок нафти. «Надалі цифрова трансформація тільки 

прискорить зростання ІТ, залишивши далеко позаду сировинні галузі. Україна має 

всі шанси підвищити свою «капіталізацію», скориставшись глобальними 

трендами. Поки ж IT-індустрія в Україні сприймається державою лише як дійна 
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корова, яка може принести багато молока», – вважає Станіслав Шум, CEO 

TopLead. За даними Світового банку, Україна посідає 33-е місце на світовому 

ринку IT-експорту з оборотом $ 3,2 млрд за 2016 рік. В той же час Україна посіла 

12-е місце в рейтингу країн-лідерів за загальною вартістю контрактів IT-BPO 

(businessprocessoutsourcing) з оборотом у $1,1 млрд. За цим показником наша 

країна лише трохи поступилася Японії і Німеччині. 

Також Україна знаходиться в топ-55 найпривабливіших країн для 

аутсорсингу. 13 українських IT-компаній – EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX, 

Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma Software, TEAM Internationa lServices, 

Program-Ace і Softengi – потрапили до топ-100 світових постачальників послуг з 

аутсорсингу. Наша країна посідає 11-те місце в світовому рейтингу за кількістю 

фрилансерів і сьому позицію за якістю й ефективністю їхньої роботи. 

Не можна українських IT-фахівців називати cheaplabor force. IТ-фахівці – 

наш дуже цінний капітал. Необхідно шукати можливості, зокрема й податкові, 

для їхутримання. Бо на глобальному ринку йде серйозне полювання за головами 

наших розробників. Кожнакраїнанамагаєтьсяперетягнути до себе кращімізки. 

Дуже показовим є внутрішній рівень споживання IT-послуг в перерахунку на 

душу населення. У 2015 році цей показник перевищив $32. Позаду України – 

лише Індія ($30). Сусіди в 4–10 разів випереджають нашу країну: в Туреччині – 

$134, Польщі – $278, Словаччині – $342. «Внутрішній IТ-ринок – дзеркало 

нашого рівня життя, технологічності бізнесу, інноваційності влади і держави в 

цілому. Дуже низьке споживання інформаційних технологій, обладнання, послуг і 

програмного забезпечення відображає стан економіки». 

Можна зробити висновок, що в Україні є дуже цінний інтелектуальний ІТ-

потенціал, але використовується він вкрай неефективно. Якщо зосередити зусилля 

на розвитку обладнання та технологій криптовалют і блокчейна, а також 

забезпечити цивілізоване законодавче регулювання цифрового фінансового 

ринку, то через кілька років Україна може стати новим фінансовим блокчейн-

центром на зразок Гонконгу, Сінгапуру або Токіо. 
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НАПРЯМИ ПОШИРЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій кардинально трансформує 

спосіб, у який люди здійснюють ділову активність у економічному та соціальному 

секторах, використовують, формують, та поширюють освітній та культурний 

контент, власні ідеї, беруть участь у суспільному та культурному житті. Це 

зумовлює перехід ключових господарських операцій та послуг в онлайн 

середовище, зумовлює поширення цифрових технологій на усі сфери суспільного 

життя. Зокрема, у розвинених країнах світу широкого розповсюдження та 

застосування набули тенденції діджиталізації, які зумовлюють заміну аналогового 

на цифровий формат, зростання загальногосподарської ролі електронних девайсів. 

Перехід до інформаційного суспільства зумовлює структурні зміни 

сукупного капіталу на користь людства, щорічно зростають обсяги 

нематеріальних потоків фінансів, інформації та інтелектуальної власності. В 

умовах сучасності наведені потоки уже значно перевищують об’єми матеріальних 

благ. Це відбувається внаслідок динамічного розвитку нової «віртуальної» 

економіки, що пов’язано не лише з дефіцитом природних ресурсів, але й з 

систематичним збільшенням об’ємів інформації та знань, які відіграють роль 

пріоритетного товару в усіх ключових сферах сучасного суспільства. 

Актуалізація процесів діджиталізації сьогодення призвела до трансформації, 

як національних, так і міжнародних пріоритетів. Міжнародні організації, з-поміж 

ключових індикаторів конкурентоспроможності національної економіки, поряд із 

потенціалом для створення інновацій та покращення рівня життя, враховують 

рівень розвитку науки і техніки, розвиненість інфраструктури та фінансового 

ринку [1] 1. Це, зокрема, пов’язуємо із стрімким розвитком інтернет-середовища, 

що формує так звану "віртуальну" інфраструктуру. 

За результатами оцінки інформаційного суспільства в Україні близько 50 % 

населення користується інтернетом, динаміка подальших змін є висхідною [2]. 

Згідно з дослідженням Universal McCann 81 % українських інтернет-користувачів 

зареєстровано нині як мінімум в одній соціальній мережі. Для порівняння: у США 

— 65 % [3]. Тобто, у нашій країні існують передумови для переходу частини 

фінансових послуг в онлайн середовище. 

Наразі, в Україні спостерігаємо зростання інтересу до краудфандинг-

технологій. Так, у нашій країні достатньо відомими є дві соціально-орієнтовані 
                                                           
1 
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вітчизняні краудфандингові платформи: «Велика Ідея» (biggggidea.com.) та Na 

Starte. У 2016 році виникла ще одна краудфандингова платформа – КУБ, яка, 

здебільшого, має комерційну природу. Проте, соціальною є ціль платформи, яка 

полягає у створенні нових робочих місць, фінансуючи підприємців. У перспективі 

менеджери краудфандингової платформи планують створити близько одного 

мільйона додаткових робочих місць. 

На рівні національної економіки відбувається поступова розбудова 

національних цифрових інфраструктур для досліджень та освіти. З-поміж іншого, 

з метою економічного прогнозування, розробки та вивчення властивостей 

інноваційних ліків тощо застосовують грід-обчислення. Проте, існуючий брак 

належного фінансування є перешкодою для повноцінного залучення вітчизняних 

освітян до Європейської грід-інфраструктури, що дозволить вітчизняним 

науковцям отримати доступ до сучасних європейських платформ обробки даних 

із застосуванням грід- та хмарних технологій2. Тому, важливим є перегляд 

структури та напрямів розподілу фінансових ресурсів у нашій країні. 

У фінансовому секторі все більше фінансових установ звертають увагу не 

лише на нарощування активів та пасивів, але й на потенціал для надання онлайн-

послуг клієнтам. Зокрема, згідно із дослідженнями експертів, наразі, клієнт банку 

користується цифровими додатками біля 26 разів на місяць [4]. 

Таким чином, діджиталізація має, як передумови, так і потенціал для 

подальшого стрімкого розвитку в Україні. Це сприятиме подальшій інтеграції 

вітчизняного суспільства на міжнародні ринки, зростання якісного рівня 

соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності національної 

економіки. 
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РОЗВИТОК НЕОБАНКІВ У СВІТІ Й УКРАЇНІ 

 

Банківський сектор економіки, як і будь-яка інша сфера людської діяльності 

в наш час, розвивається під безпосереднім впливом інноваційних процесів, що 

відбуваються у світі. В силу цих та інших обставин традиційний банківський 

бізнес сьогодні стикається з низкою проблем, а саме: певна частина населення 

України майже повністю відмовляється від значного переліку банківських послуг 

через своє скрутне матеріальне становище; поява альтернативних фінансових 

установ, які виступають вагомими конкурентами для традиційних банків, також 

зумовлює зниження конкурентоспроможності останніх. 

У сучасному світі з’явився новий інноваційний тип банку – необанк. На його 

виникнення та розвиток вплинули: масове використання мережі Інтернет і 

мобільного зв’язку; розвиток цифрових технологій; зміна потреб банківських 

клієнтів. Можна виділити принаймні чотири тенденції зміни поведінки споживача 

банківських послуг: новий рівень зручності в банкінгу; потреба в більш 

«особистих» взаємовідносинах із банком; бажання надійності та безпеки; 

діджитал-прискорення (зручність у банкінгу вимірюється не відстанню, а 

програмами) [1]. 

Необанки – це оновлені та модернізовані банки з удосконаленим сучасним 

функціоналом, формами комунікації і передачі даних, включаючи такі основні 

елементи, як Інтернет (сайти, кабінети) і мобільний банк (додатки, повідомлення). 

Отже, необанки за своєю суттю залишилися звичайними банками, але без масових 

фізичних відділень із класичним набором обслуговування, які для надання 

банківських послуг використовують мобільні додатки та сайти. 

Список послуг у необанках поки що є доволі традиційним – рахунки та 

операції за ними, кредити, депозити. Хоча в майбутньому планують 

використовувати нові фінтех послуги і товари – краудлендинг, криптовалюти, 

автоматизацію та комунікацію новими методами. До необанків відносять 

фінансові організації, що працюють, як правило, через мережу Інтернет, без 

офісів із обслуговування своїх клієнтів. 

Прискорення всіх бізнес-процесів робить обслуговування в необанках усе 

більш привабливим порівняно до традиційного банкінгу для суб’єктів 

господарської діяльності, а можливості цілодобового отримання широкого 

спектру банківських, а також інших супутніх послуг, схиляють на бік цих фінтех 

установ усе більше клієнтів серед населення різних шарів сучасного суспільства, 

що віддають перевагу зручності й мобільності з високим рівнем фінансової 

безпеки. 

Оскільки необанки належать до так званих фінтех-компаній, то їх майбутній 

розвиток є досить перспективним, як у світі, так і в Україні. Цей напрям настільки 

затребуваний сьогодні, що світові фінансові столиці, такі як Лондон і Нью-Йорк, 

«заманюють» уже створені необанки вигідними умовами щодо реєстрації та 

оподаткування. 

Зокрема, влітку 2017 р. банк Англії вперше видав ліцензію повністю 

мобільному банку – Atom Bank. І вже у листопаді іспанський банк BBVA вклав у 

Atom Bank 45 млн фунтів стерлінгів і став його найбільшим інвестором із часткою 
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в 29,5%. З урахуванням інвестицій BBVA загальний обсяг коштів, залучених 

необанком всього за 18 місяців від початку його роботи склав 135 млн фунтів 

стерлінгів. 

Онлан-банк ING Direct, який став найбільш популярним цифровим банком 

Іспанії, може також продемонструвати досить значний фінансовий потенціал, 

адже загальний баланс рахунків його клієнтів ще на кінець літа 2015 р. склав 

понад 27,5 млн євро. Це вище, ніж у деяких традиційних банках, які працюють в 

Іспанії – наприклад, на рахунках Deutshe Bank іспанці на кінець серпня цього ж 

року тримали 8 млн євро, а на рахунках Bankinter – 5 млн євро [2]. 

Компанія Burnmark вивчала ринок необанків і в 2016 р. оприлюднила звіт, 

згідно з даними якого у світі існувало 70 таких фінансово-кредитних установ [3]. 

Переважна кількість необанків знаходиться у Великобританії. Проте зростання їх 

числа може певною мірою змінити ці пропорції, враховуючи стрімкий розвиток 

фінансових ринків. 

У наш час найбільш популярними необанками у світі є: Atom Bank, Number 

26, Nemea, Fidor Bank, Saxo Bank, Sberbank Direct і TVB Direct, Neat, Mondo, 

Solaris Bank та ін. 

Що стосується України, то22 листопада 2017 р. було відкрито необанк – 

перший мобільний банк без відділень. Засновник проекту, в минулому ІТ-

директор ПАТ КБ «ПриватБанк» Д. Дублет зазначає, що кожен охочий може 

стати його клієнтом, а для цього потрібно лише сфотографувати паспорт і 

ідентифікаційний номер, після чого представник компанії доставить карту за 

вказаною адресою. При цьому оформлення, обслуговування та доставка картки 

здійснюються безкоштовно, так само, як і всі платежі за цією карткою. Крім того, 

картка передбачає кредитний ліміт на суму до 100 тис. грн, кешбеки до 20% від 

суми покупки, а надалі з’явиться можливість купити товар у розстрочку в будь-

якому магазині та будь-якій точці світу в межах до 100 тис. грн [4]. 

Отже, проаналізувавши сучасні тенденції розвитку банків у світ, можна 

зазначити, що поява необанків є перспективною інновацією у сфері банківського 

обслуговування. Популярність мобільних банків пов’язана зі зміною поведінки 

клієнтів і їхніми новими потребами  згідно з умовами сучасного життя. Саме 

тому, цілком імовірно, що через декілька років необанки назавжди витіснять 

класичні банки з відділеннями. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ 

КРАЇНИ 

 

У сучасному світі цифрові технології відіграють все більш важливу роль у 

розвитку економіки країн. Cьогодні понад70% населення планети має доступ до 

Інтернету, і майже в кожних 7 з 10 домогосподарств є мобільний телефон. 

Цифрові технології дали ряд переваг, зокрема в частиніспрощення доступу 

населення та бізнесу до державних послуг, прискорення обміну інформацією, 

з’явилися нові можливості для ведення бізнесу, створення нових цифрових 

продуктів і т.д. 

Принципове значення технологій для нашої цивілізації та її майбутнього 

було розкрито польським фантастом і футурологом С. Лемом в книзі «Сума 

технології», постулати якої ґрунтуються на розвитку індустріальної епохи. У 

1980-х роках вона булаопублікована  в Японії, США, вряді інших країн, що 

суттєво вплинуло на подальший розвиток цифрової економіки. 

У технологічному аспектіцифрову економіку визначаютьчотири складові: 

мобільні технології, бізнес-аналітика, хмарові обчислення та соціальнімедіа; в 

глобальному плані-соціальні мережі, такі як Facebook,YouTube, Twitter, 

LinkedIn,Instagram і ін. Це означає, щопри формуванні національного 

економічного сегмента важливо використовуватиїх можливості. 

У той же час для ефективної віддачі інвестицій в національну цифрову 

економіку та отримання від неї дивідендівнеобхідно розвивати не тількиІКТ-

інфраструктуру в контексті глобальних мереж, але і «аналогового доповнення »: 

сприятливий діловий клімат, вагомий людський капітал, ефективне управління. 

Останні є фундаментом економічного зростання, тому їх конкретизація в плані 

визначення пріоритетів і комплексузаходів, оцінки необхіднихінвестицій та 

ризиків їх максимальної віддачі представляє складну і актуальну проблему для 

юридичних та фізичних осіб, і державних чиновників, відповідальних за 

формуванняцифрового сегмента економіки України. 

Передбачається, що в 2018-2020 рр. закінчиться індустріальна фаза зростання 

світової економіки, і її подальше розкриття буде здійснюватися підвсе більшим 

впливом когнітивних факторів і виробництва, заснованих на принципах 

«leanproduction», адитивних, нано- та біотехнологій. Відповідно зростуть 

обсягиінформації, необхідної для виробництва і прийняття управлінських рішень; 

пере форматується структура управління виробництвом з випуску товарів та 

надання  послуг; відбудуться змінив системі взаємодії населення та бізнесу з 

державними органами. 

За різними оцінками, цифрова економіка несе в собівеличезні зміни для 

більшніж 50% різних галузей. Це викликано тим, що інформаційні технології та 

платформи кардинально змінюють бізнес-моделі, підвищуючи їх ефективність за 

рахунокусунення чи мінімізації посередників. Як з'ясували спеціалісти Світового 
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банку, ріст числа користувачів високошвидкісним Інтернетом на 10%може 

підвищити щорічний ріст ВВП від 0,4 до 1,4% [1]. 

У 2010 р компанія Boston Consulting Group оцінила розмір цифровізації в 2,3 

трлн.дол. для групи 20 країн, абоблизько 4,1% їх ВВП. При збереженні темпів 

зростання через10-15 років частка такої економікив світовому ВВП досягне30-

40%.У країнах, що розвиваютьсяна сектор ІКТ припадає близько1% працюючих, 

але в ньому створюється порівняноневелика кількість робочихмісць.Проте зросте 

число зайнятих в інших секторах, розвитку яких сприяють високі технології (4,9 

робочих місцяна 1 в сфері ІКТ) [2]. 

Для успішного формування цифрової економіки потрібні ефективно 

функціонуючі три компоненти [3]:  

- нормативно-правова база, яка б сприяла конкуренції і виходу на ринок 

підприємствам, дозволяла фірмам повною мірою використовувати цифрові 

технології для конкуренції та інновацій;  

- навички, необхідні працівникам, бізнесменам, державним службовцям, для 

використання можливостей цифрових технологій;  

- ефективні і підзвітні інститути, що використовують інтернет для 

розширення прав і можливостей громадян. 

Отже, розвиток цифрової економіки необхідний для стійкого і всебічного 

економічного зростання: цифрові технології спрощують життя громадян і 

споживачів, збільшують продуктивність праці, капіталу і фірм в цілому, 

полегшують вбудовування бізнесу в глобальні ланцюжки створення вартості і 

допомагають державі поширювати основні послуги серед тих, хто в них 

найбільше потребує. Однак цифрова революція не може статися сама по собі: 

держави повинні займатися стратегічним плануванням, щоб максимізувати 

вигоди від цифровізації та забезпечити їх рівномірне поширення. Закладка основ 

успішної цифрової економіки вимагає стратегічного, багаторазового планування. 
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Еволюційний шлях розвитку економіки показує напрям руху людства, 

суспільства та власне економіки на перспективу. Проте класична економіка уже 

не може задовольнити всі потреби суспільства і їй на допомогу приходять 

інформаційні технології, а економіка, що їх супроводжує отримала назву 

"цифрова економіка", яка дуже швидко завойовує світовий Інтернет-простір, 

маючи свої особливості та умови. Цифрова економіка – економіка, що базується 

на цифрових комп’ютерних технологіях. Усе частіше "цифрова економіка" 

переплітається з традиційною економікою, роблячи чітке розмежування 

складнішим. Під цифровою економікою розуміють виробництво, продажі і 

постачання продуктів через комп'ютерні мережі [1, с. 106]. 

Сьогодні фінансові компанії та банки стають не просто 

мультинаціональними, а по-справжньому глобальними. Цифрові технології 

дозволяють фінансовим компаніям і банкам отримати глобальний синергетичний 

ефект, при цьому зберігши здатність ефективно реагувати на будь-які зовнішні дії 

як на локальному, так і на глобальному рівнях. Фінансові компанії та банки 

отримують вигоду не тільки з центрів колективного обслуговування при наданні 

фінансових послуг, але і при управлінні персоналом, передачі інформації тощо. 

При цьому банки і фінансові компанії дозволяють підвищити ефективність і 

знижують ризики всіх організацій при здійсненні банківських і фінансових 

операцій, забезпечують фінансування інноваційних високотехнологічних 

проектів, а також сприяють досягненню високої результативності як фінансової, 

так і соціально-економічної сфер на глобальному рівні. Можна виділити наступні 

завдання дослідження процесів цифрової трансформації банківської системи в 

умовах становлення та розвитку цифрової економіки: 

- формування цифрових активів банківської системи; 

- розвиток цифрової інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

банківської системи і розвиток цифрових фінансових і банківських послуг в 

рамках фінансового забезпечення транскордонного простору цифрової економіки; 

- створення цифрових фінансових мереж промислового Інтернету [2, с. 77-

78]. 

Цифрові активи нового типу в банківській сфері формуються шляхом 

створення і розвитку міжрегіональних соціально-економічних інфраструктур, 

включаючи забезпечення вільного неконкурентного доступу до базових 

просторових даних, тривимірними цифровими моделями місцевості, цифровими 

інформаційними моделями активів. Це створить умови для виникнення нових 

ринків і бізнесу, заснованого на монетизації даних. У перспективі необхідно 

розробити політику цифрового розвитку національної банківської системи в 

контексті цифрового розвитку світової спільноти, що спирається на стандарти 

банківського і комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, тарифів, 

послуг, доступу до сервісів і інформації, безпеки. Таким чином, розвиток 

цифрових активів буде сприяти швидкій адаптації банків до високо динамічного 

транскордонного середовища сучасного бізнесу [2, с. 78]. 

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура банківської системи являє 

собою систему взаємодії пов'язаних інформаційних банківських центрів, центрів 

управління банківською діяльністю, баз даних і знань, технологій забезпечення 
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процесів збору, передачі, аналізу, обробки і зберігання банківської інформації, 

апаратно-програмних засобів, систем зв'язку, організаційних банківських 

структур, що забезпечує функціонування та розвиток інформаційного простору 

банківської системи, а також підтримує інформаційну взаємодію з об'єктами 

зовнішньої соціально-економічного середовища. Управління розвитком 

інформаційно-комунікаційних інфраструктур банків і міжбанківського простору, 

проектування сучасних систем віддаленого банківського обслуговування, 

комплексний розвиток територій, в тому числі по галузевим зрізах, неможливо 

без використання технологій створення і підтримки інтернет-послуг на основі 

хмарних технологій. Більшість країн світу з розвиненими економіками 

використовують подібні технології для забезпечення високої результативності 

різних сфер економічної діяльності, у тому числі і банківської сфери [3]. 

Зміцнення технологічних компонентів банківської системи в 

трансграничному просторі цифрової економіки дозволить вирішити задачу 

забезпечення цифрового суверенітету в мережі Інтернет, що надзвичайно 

актуально в сучасних умовах становлення і розвитку цифрового економічного 

простору. Для створення цифрових фінансових мереж промислового Інтернету 

пропонується здійснити наступні кроки: сформулювати завдання по 

стандартизації питань побудови транскордонного простору довіри в рамках 

глобального фінансового простору; забезпечити фінансову підтримку проектів, 

які будуть агрегувати відкриті дані, переробляти ці дані в потрібні формати; 

надати підтримку в коригуванні нормативних актів для спрощення процесів і 

процедур, пов'язаних з наданням фінансових послуг[4].  

Становлення і розвиток цифрової економіки, яке зараз відбувається, 

призводить до перегляду ролі банківської сфери в забезпеченні процесів 

економічного функціонування і розвитку. Банківська система за умов становлення 

та розвитку цифрової економіки має наступні проблеми:  

- наявність різних систем регіональних та міжнародних стандартів, що 

стосуються забезпечення інформаційної взаємодії в трансграничному просторі 

інформаційної економіки; 

- низький рівень сумісності інформаційних систем як банків, так і наданими 

ними банківських послуг, що знижує ефективність їх інформаційної взаємодії; 

-  невисокий рівень цифрового суверенітету; 

- недостатній ступінь транспарентності банківської діяльності та захищеності 

інформації. 

Сьогодні в глобальній сфері банківської діяльності, у тому числі і в 

банківській системі України, продовжується широкомасштабне залучення і 

використання електронних технологій (електронних грошей, електронних 

платежів тощо), що і є початковим етапом розвитку цифрової економіки. Тому 

слід відмітити шляхи вдосконалення банківської сфери: 

• швидка адаптація до умов сучасної економіки; 

• розробка та реалізація єдиної концепції цифрової трансформації банківської 

сфери яка б опиралася на міжнародні стандарти; 
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• використання дистанційних каналів банківського обслуговування і 

мобільних пристроїв, клієнтських додатків для смартфонів і планшетних 

комп'ютерів; 

• створення комплексної системи управління взаємодії з клієнтами, що 

дозволить детально аналізувати клієнтську базу; 

• розробка та запровадження надійних засобів захисту інформації [2, с. 82-

84]. 

Слід відзначити, що в контексті розвитку з метою спільного розвитку 

фінансових технологій та цифрової трансформації банківської системи, банки 

мають намір ділитися знаннями, обмінюватися експертами, спільно апробувати 

інновації та розробляти додатки, що підтримують фінансові транзакції в 

транскордонному світовому економічному просторі 
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ВИДИ ЦИФРОВИХ ТОКЕНІВ. ICO 

 

Кількість нових проектів у сфері блокчейна постійно росте. Все частіше вони 

відмовляються від традиційного венчурного фінансування і залучають кошти за 

допомогою нової технології - первинного розміщення монет, або ICO. У 2016 році 

відбулась рекордна на той час кампанія TheDao (Decentralized Autonomous 

Organization), яка залучила більше, ніж 20 тис. інвесторів, а сума зборів становила 

150 млн. доларів. Згодом, у 2017 році, краудсейл EOS за 5 днів отримав від 

продажу токенів 651 902 етеру, що було еквівалентно 170 млн. доларів. Проект 

децентралізованої інформаційно-аналітичної платформи Santiment, закінчив збір 
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10 млн. доларів всього за 45 секунд. У минулому році блокчейн-стартап Tezos 

отримав у своє розпорядження рекордні 230 млн доларів. 

У даному дослідженні розглянемо особливості основних видів цифрових 

токенів та акцентуємо увагу на актуальності ICO. 

Initialcoinoffering, ICO (первинна пропозиція монет, первинне розміщення 

монет) — форма залучення інвестицій в нові технологічні проекти та стартапи у 

вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют. 

 Особливістькампаній ICO полягає в тому, що у такий спосіб стартап 

обходить сувору та регульовану процедуру капіталовкладення, необхідну 

венчурному капіталуабо банкам. Токен – це випущена віртуальна умовна цифрова 

одиниця. Цінність; прив’язка; те, що ми можемо отримати за нього повністю 

залежить від цілей та завдань засновника щодо даного токена.  

Найпоширеніша класифікація токенів: 

1) Валютні токени: 

 - Токени, що є повноцінною криптовалютою. 

 - Токени, що є внутрішньою валютою зі своїми особливостями (utility). 

Нові криптовалюти апріорі цікаві криптоспільноті, тому, якщо токен не має 

серйозних і очевидних недоліків, його ціна в якийсь момент напевно підніметься. 

Основна особливість utility полягає в тому, що ними можна розплачуватися 

усередині проекту, який виходить на ICO: купити простір в хмарному сховищі, 

розплатитися за поїздки на таксі в криптовалютном проекті типу Uber, замовити 

преміум-аккаунт, розмістити свою рекламу. 

2)- Токени-сертифікати (commodity/asset). Інвестор має можливість вкластися 

в цінний актив за допомогою криптовалют (наприклад, купити токени, 

забезпечені золотом, і стати власником золота у банківському сейфі без взаємодії 

з банком); 

- Токени-акції (security/equity). Якщо компанія має успіх на ринку, токени 

виростуть в ціні. В цьому випадку їх можна продати і отримати прибуток. Якщо 

передбачаються дивіденди, то при успішному функціонуванні компанії прибуток 

інвестора також буде зростати. Компанії з централізованим управлінням 

зважаючи на повний контроль над токенами можуть змінювати умови видачі 

привілеїв інвесторам, що, на жаль, періодично після ICO трапляється. 

3) - Кредитні токени. Перевагою тут є те, що відсоток по кредиту може бути 

досить високий : до 100 % в рік, а рідкісні ICO- стартапи пропонують ще більше. 

Недолік - у високому ризику: гроші інвестора опиняються фактично в 

заморожуванні, а розпоряджається ними компанія, яка може через час проявити 

ненадійність. [3]. 

4) - Reputation (reward) – безкоштовний токен, токен репутації, нічим не 

підтверджений до даного моменту токен, «фантик».ICO відбувається досить 

швидко, часто продаж токенів закінчується у межах 20-30 хвилин. Першими до 

такого способу залучення інвестицій вдались розробники цифрової валюти 

Mastercoin у 2013 році. Тоді кампанія зуміла зібратикоштів на суму 5 млн. 

доларів. Етереум, популярна на сьогодні платформа для укладання смарт-

контрактів, також проводила краудфандінгов укампанію з продажу токенів у 2014 

році, залучивши таким чином 18 млн. доларів. З моменту першої кампанії і до 

сьогодні кількість стартапів, що використовують ICO постійно зростає. У 2013 

http://coinews.io/ua/category/78-osnovi/article/628-blokchejn-dlya-tih,-hto-ne-zna%D1%94,-ale-c%D1%96kavit'sya
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році, завдяки первинному розміщенню монет, оборот фінансів у 

краудфандингових кампаніях у цілому світі становив понад 5,1 млрд. доларів, у 

2014 році це число зросло до 16 млрд., а у 2015 становило понад 34 млрд. доларів 

[1]. В липні 2017 року була запущена перша платформа для токенізації людей 

Token Stars, яка дозволяє вкладати кошти в успіх знаменитостей: спортсменів, 

акторів, музикантів і т. д. 4 вересня 2017 року сім китайських фінансових 

регуляторів офіційно заборонили всі ICO в Китайській Народній Республіці, 

вимагаючи, щоб виручка від усіх ICO, які вже відбулись, були відшкодовані 

інвесторам, інакше порушника буде «суворо покарано згідно закону». Ця дія з 

боку китайських регуляторів призвела до великих розпродажів та зниження курсу 

більшості криптовалют. До цієї заборони ICO залучили майже 400 млн дол. 

Приблизно від 100 000 китайських інвесторів. За тиждень китайський фінансовий 

чиновник заявив по китайському національному телебаченню, що заборона на 

ICO має лишетимчасовий характер, допоки не з'являться правила та стандарти, які 

регулюють ICO. Інші країни, наприклад Канада та острів Мен, працюють над 

врегулюванням ICO, замість їх заборони. Динаміку ситуації навколо блокчейну, 

криптовалют, цифрової економіки підтверджують різні несподівані новації: в 

інформаційному просторі з'явився термін SCO — secondary coin offering 

(вторинна пропозиція монет), який намагається довизначити вторинний ринок в 

області криптовалют. [2]. 

Звичайно, у межах коротких тез не достатньо ресурсів для розкриття сутності 

ICO. Проте, дослідження буде продовжено. 

Ринок ICO продовжує зростати - все більше ентузіастів намагається залучити 

інвестиції у власні проекти. При тому серед них є як досить успішні проекти, так і 

провальні, зокрема, відвертий скам. ICO в 2018 році не втрачає популярності, але 

успішних релізів стає набагато менше. Обумовлено це не тим, що користувачі 

перестають запускати нові платформи і маркери, а тим, що їх стає ще більше. 

Відповідно, на всю неосяжну масу в процентному співвідношенні реально якісних 

продуктів стає менше. 
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

В останні роки індустрія фінансових послуг характеризується посиленням 

глобальної конкуренції, переходом від паперової до електронної продукціїй 

безліччю нормативних змін. Невпинний рух технологій дозволив банкам 

розширити сферу їхньої діяльності й підвищити експлуатаційну ефективність, 

автоматизуючи їх базові функції, такі як, наприклад, перевірка та затвердження 

кредиту. 

На тлі швидкого технічного прогресу зміна поведінки клієнтів стала 

актуальним питанням для розгляду провідними фахівцями вітчизняних банків. 

Оскільки вартість персональних комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки 

продовжує падати, клієнти все частіше взаємодіють з банками за допомогою 

сучасних інформаційних систем. На сьогодні інформатизація банківських 

операцій є однією з найбільш перспективних інновацій. 

У результаті банки, які не приділяють відповідної уваги інноваціям і їх 

застосуванню в банківській сфері, проте ефективно конкурують по  всіх каналах, 

мають ризик поступитися часткою ринку новому поколінню більш інформаційно 

та технічно оснащених конкурентів. Задля утримання своїх конкурентних позицій 

наринку [1]. 

Банківські інновації – це результат діяльності банку, спрямований на 

створення нових продуктів та технологій, а також інноваційних методів 

управління банківською установою з метою отримання додаткових доходів та 

конкурентних переваг. Поняття інновації може бути застосовано до всіх 

нововведень у всіх сферах функціонування банку, що дасть змогу досягти 

визначеного позитивного економічного або стратегічного ефекту (приріст 

клієнтської бази, збільшення частки ринку, скорочення витрат на проведення 

певного виду операцій тощо) [2]. 

Будь-які аспекти діяльності банків у сучасних умовах є сферою 

впровадження інновацій: розробляються нові банківські продукти та послуги, 

фінансові інструменти та технології обслуговування, змінюються організаційні 

структури та бізнес-процеси кредитних організацій, застосовуються інноваційні 

канали збуту та методи реклами. Варто зауважити, що у сучасних умовах 

розвиток банківського бізнесу нерозривно пов’язаний з автоматизацією, 

впровадженням новітніх технічних засобів і передових банківських технологій по 

просуванню на ринок банківських продуктів і послуг, а також з пошуком 

інструментів, що підвищують привабливість банківських послуг, чому сприяють 

інновації.  

Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види інноваційних 

змін : 

– зміна структури та вигляду банківської установи: багатоканальна діяльність з 

поєднанням нових і традиційних технологій та інструментів, самообслуговування, 

дистанційне обслуговування, телефонні центри; 

– віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими 

рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання договорів; 
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– комплексне використання нових інформаційних та комунікаційних технологій 

для електронного та змішаного (традиційного і нового) маркетингу; 

– нові можливості внутрішнього контролю та аудиту; 

– зміни у кваліфікації працівників: продукт-менеджер, консультант, спеціаліст з 

трансакцій та консультацій;  

– розосередження і організаційне розділення банку на три елементи: поширення 

послуг, виробнича частина і портфельний банк;  

– оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі;  

– комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій 

для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам 

вибирає форму обслуговування);  

– нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати 

самообслуговування (моно- і багатофункціональні, інформаційні) [3]. 

Особливу увагу заслуговують інноваційні технології, які використовуються 

банківськими установами. Так, наприклад, дистанційне управління банківськими 

рахунками можна здійснювати різними способами: за допомогою телефону – 

телебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг; інтернету – інтернет-банкінг; 

портативних засобів – мобільний банкінг.  

За статистикою більше 80% усіх банківських операцій можуть 

здійснюватися, сидячи за комп’ютером вдома чи в офісі. Користь для банкірів та 

їхніх клієнтів визначається наступним: перші значно скорочують витрати по 

утриманню широкої філіальної мережі і значно підвищують ефективність 

банківських операцій, а інші – отримують додаткові зручності . 

Наразі банківський інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш динамічних 

сегментів електронної комерції. Уже зараз можна говорити про формування цього 

сектора ринку послуг – близько 80 з 100 найбільших банків надають послуги 

інтернет-банкінгу. Всього сьогодні у світі нараховується понад 1500 банків, що 

надають своїм клієнтам можливість доступу до рахунку через Інтернет[1]. 

В Україні, на жаль, цей напрям розвитку стримується через нечисленність 

аудиторії користувачів Інтернету. Хоча кількість таких користувачів в Україні 

постійно зростає швидкими темпами, проте, немає відомостей про 

платоспроможність українських користувачів Інтернету [1]. 

Отже, для вітчизняних банків інновації є не тільки критерієм оцінки 

конкурентоспроможності, але й умовою виживання на ринку. Тому особливо 

великого значення набуває їх здатність енергійно реалізовувати інноваційні 

проекти й ефективно управляти ними. Інноваційні технології в наш час відіграють 

дуже важливу роль. Тому є дуже важливим впровадження нових банківських 

інновацій на фінансові ринки. 

 

Література: 

1. Рошило В. ,Інновації в банківській сфері України [Електронний ресурс] / 

В. Рошило // Схід. - 2016. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_2_4 

2. Шмігельська З. ,Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток 

[Електронний ресурс] / З. Шмігельська // Вісник Національного банку України. - 

2014. - № 2. - С. 34-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_2_11 



32 

 

3. Чиж Н. М. ,Банківські інновації: проблеми та перспективи [Електронний 

ресурс] / Н. М. Чиж, М. І. Дзямулич // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 

2012. - Вип. 9(4). - С. 403-411 . - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(4)__45 

 

Продан М.В., 

аспірант кафедри банківської справи,    

ДВНЗ  «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ,Україна 

 

ДОВІРА ЯК КЛЮЧОВА УМОВА РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Довіра є ключовим чинником, що визначає конкурентоспроможність 

цифрової економіки країни, без довіри неможливий розвиток цифрового 

суспільства. 

За показником відкритості до інновацій і рівнем діджиталізації (від 

Digital(англ.) – цифровий) можна розділити країни на 4 групи: 

1) лідери: Сінгапур, Великобританія, Нова Зеландія, ОАЕ, Естонія, Гонконг, 

Японія та Ізраїль демонструють високі темпи цифрового розвитку, зберігають 

його і продовжують лідирувати в поширенні інновацій; 

2) країни, що уповільнюють темпи зростання: Південна Корея, Австралія, а 

також країни Західної Європи і Скандинавії протягом довгого часу демонстрували 

стійке зростання, але зараз помітно знизили темпи розвитку. Без впровадження 

інновацій, ці держави ризикують відстати від лідерів цифрової економіки; 

3) перспективні: Китай, Кенія, Росія, Індія, Малайзія, Філіппіни, Індонезія, 

Бразилія, Колумбія, Чилі, Мексика. Незважаючи на відносно низький загальний 

рівень діджиталізації (від Digital(англ.) – цифровий), ці держави знаходяться на 

піку цифрового розвитку і демонструють стійкі темпи зростання, що привертає 

інвесторів. Потенціал цих країн може дозволити їм зайняти лідируючі позиції. 

4) проблемні: ПАР, Перу, Єгипет, Греція, Пакистан мають низький рівень 

цифрового розвитку і повільні темпами зростання. 

Рівень цифрової довіри непросто зрозуміти і виміряти. Однак саме він 

залишається ключовою умовою розвитку глобальної цифрової економіки. Вперше 

в 2017 р. дослідники школи права і дипломатії ім. Флетчера виміряли рівень 

довіри до інновацій: 42 з 60 країн проаналізували за чотирма критеріями – 

споживацька поведінка та ставлення до нових технологій, досвід їх використання 

та інноваційний клімат [1]. В результаті було з’ясовано наступне. Рівень цифрової 

довіри в Китаї, Швейцарії та скандинавських країнах досить високий.    У 

випадках технічних збоїв, наприклад, при повільному робочому інтернеті, 

користувачі демонструють спокій. Країни Західної та Північної Європи лідирують 

за показниками цифрової довіри та рівня інновацій. Це обумовлено значними за 

обсягами інвестиціями в забезпечення конфіденційності, безпеки та підзвітності, а 

також у скорочення технічних збоїв.  В цілому, в країнах з більш високим рівнем 

цифрової довіри споживачі більш толерантні до технічних збоїв, які виникають 

при користуванні інтернет-сервісами або проведенні онлайн-транзакцій.  
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Впровадження нових технологій, якість інтернет-інфраструктури, 

інституціональний розвиток та інноваційний клімат – ці показники визначають, 

наскільки цифрова економіка країни конкурентоспроможна. Проте, довіра 

споживачів до інноваційних технологій пов'язана з конкурентоспроможністю в 

глобальному онлайн-просторі  

Соціальні мережеві спільноти вже існують і у вітчизняній економіці, і в 

політиці. При цьому рівень довіри в українському бізнесі істотно вище, ніж довіра 

між людьми. Говорячи про довіру, варто звернути увагу на парадокс, властивий 

нашому суспільству: в Україні довіра до особистості знаходиться в зворотній 

кореляції з довірою до інституцій. Тобто, чим більше людина довіряє знайомим, 

тим менше довіряє банкам та фінансовому сектору загалом. 

Високий рівень міжособистісної довіри при низькій довірі до влади є 

ключовою проблемою українського суспільства. Довіра репутації набагато 

сильніше довіри інституції. Природньо, що якщо люди дуже довіряють один 

одному, то вони не мають потреби в інституціях. 

Довіра дуже важлива в цифоровій економіці, це фундаментальний принцип, 

на якому засновані всі відносини в цифровому суспільстві. Всі бізнеси, в тому 

числі і банківський, ростуть на створенні довіри чи віри до свого продукту. 

Зазначимо високий рівень довіри до технологій в Україні. Дві третини 

нашого населення – технооптімісти. При цьому техніка стає механізмом, який 

заміщає довіру до особистості і інститутам. У той же час великому бізнесу за 

рахунок технологічної надбудови вдається підвищити довіру громадян. 

Диджиталізація поступово стирає межу між власне банківською діяльністю 

та небанківськими видами діяльності, швидкість створення нових платіжних 

інструментів випереджає можливості пристосування до неї банківського 

середовища [2]. 

Для конкуренції в цифровій економіці персоналу банків необхідно володіти 

величезною кількістю компетенцій, бути гнучким і дуже ефективним, вміти 

управляти портфелями проектів та аналізувати великі дані для прийняття 

об'єктивних рішень в режимі онлайн. 

Для того, щоб адаптуватися до нових умов цифрової реальності, банку 

потрібно заручитися довірою до своїх цифрових систем з боку клієнтів, 

контрагентів і всіх зацікавлених осіб. Сьогодні, як ніколи, успіх банку залежить 

від можливостей слідувати цим тенденціям. 

Ризик, пов'язаний з використанням цифрових технологій, і необхідність 

посилення довіри клієнтів повинні враховуватися топ-менеджментом банку. 

Необхідно розробити чіткий план дій і забезпечити регулярний моніторинг 

управління цими ризиками. Для цього топ-менеджмент банку має: 

1) мати якісну аналітику щодо цифрових технологій, щоб вірно оцінити 

рівень ризику для банку; 

2) встановлювати ключові показники ефективності, що дозволяють розуміти 

і вимірювати ступінь довіри до цифрових технологій; 

3) розробити стратегію бізнесу, актуальну для ери цифрових технологій. 

Аналітика, мобільні технології, соціальні мережі і хмарні технології в 

сукупності представляють собою рушійну силу, яка під тиском споживачів буде 
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впливати на кожен банк, посилюючи потребу в зміцненні довіри до цифрових 

технологій. 

Відповідно, банкам необхідно розробляти бізнес-стратегії, що врахують 

реалії цифрової економіки. Інвестиції в інноваційні технології можуть бути 

пов'язані з підвищеним ризиком, проте небажання вживати заходів у відповідь на 

мінливі умови банківської діяльності може спричинити втрату довіри клієнтів і 

врешті-решт банк може втратити ринок. 

Високий рівень адаптивності і креативності суспільства рано чи пізно 

призведе до бурхливого розвитку цифрової економіки в Україні і зростання 

інновацій. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BANKING SPHERE IN UKRAINE 

 

The key task of the banking sector is the redistribution of financial resources 

among the population, business entities and the state into priority sectors of the 

economy. Today, Ukrainian banks operate in conditions of high risk of a market 

environment, which raises the increased requirements to ensure and maintain their 

financial stability, requires the use of an integrated approach to the development of 

systemic measures for the organization of banking activities. The current situation 

makes it necessary to study the issue of directions and measures to restructure the 

Ukrainian banking system. 

In the context of the economic crisis, Ukrainian banks need to transform their 

activities, guided by the experience of international financial institutions. It is necessary 

to take into account the factors of influence of external and internal environment. 

Internal factors of influence are clients and employees of financial institutions. The 

factors influencing the external environment include the current state of the economy, in 

which intellectual and innovative decisions determine the pace and prospects of 

economic development; processes of globalization that require creation of new 

conditions for the operation of financial and credit institutions through the creation of a 

foreign network of banking divisions, the introduction of unified global customer 

service standards, the development of innovative products and services; the 

development of information and communication technologies and the formation of a 

network economy on their basis; changes in the regulation of banking activities and the 

functioning of financial markets, which create a certain framework for the deployment 

of innovation activities. 

Today, financial institutions are experiencing liquidity crisis and outflow of 

financial resources, reducing the financing of projects and the reduction of activities [1, 

p.486]. An important element for further development of the Ukrainian economy is 

retail banking, the potential of which is expressed in providing the banking system with 

a long-term sustainable resource, creating opportunities for accelerating the turnover of 

capital, meeting the demand of the population for expensive goods through lending. The 

complexity of the development of the banking sector is providing massive sales at a 

minimum cost level [3]. 

The main changes that can be made to address the urgent external problems of the 

banking sector are: 

1) application of IT-technologies: management of accounts, cash settlements, 

electronic signature and electronic contracting; 
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2) expansion of the personnel qualification range: innovative manager, structured 

finance consultant, specialist of transactions; 

3) organizational separation of each bank into three elements: sales of services, 

accounting and investment parts; 

4) multichannel activities combining new and traditional technologies and tools, 

self-service, remote maintenance, remote service call centers; 

5) improvement of automated self-service platforms (mono- and many functional, 

informational), which allow to reduce customer queues by releasing employees' time; 

6) comprehensive use of new information and communication technologies for 

electronic and mixed marketing; 

7) complete change in the structure and type of banking institution. 

Based on the experience of international banks, such innovative suggestions can be 

introduced in Ukraine:  

- crowdsourcing (a model for solving problems by uncertain volunteers, regardless 

of their professionalism, age and status); 

- hackathon ( event in which specialists from different fields of software 

development jointly working on the creation of a web service or mobile application); 

- information field of ideas (common to all employees, the place of registration and 

storage of initiatives, in which each co-worker can register his offer and review the 

existing ones); 

- Kaizen Approach (the process of continuous search and implementation of 

improvements due to the company's internal resources, through continuous 

improvement of technological processes and finished products); 

- beta community of active users (online services that help to test products, 

submitting their proposals for revision in the form of feedback to developers until the 

time of the official release) [4]. 

The main engine of innovation development of banks is increasing the 

competitiveness of bank [2]. One of the possible ways to improve the internal banking 

environment can be the introduction of banking products to attract financial resources 

from European countries into the practical activities. Taking into account the tendency 

of customers to switch to remote service, banks need to transfer all operations to online 

mode, develop a robot-adviser, which in real time will help to prevent the adoption of 

false financial decisions. Programs with powerful algorithm will monitor the behavior 

of banking data to identify external and internal customer security threats. 

Moreover, banks can become financial brokers due to analyzing and using 

customer information, and providing this information to customers who represent 

certain products or services (insurance, financing). A bank account in the future will be 

an open system, in which there will be a client control of current and future financial 

needs. 

To summarise, the effectiveness of the banking system of Ukraine is influenced by 

both external and internal factors; therefore it is important to pay more attention to 

issues in the field of banking reengineering. The main areas of bank activity should be 

related to the introduction and development of new banking products and services, 

improvement of existing financial instruments and service technologies, changes in the 

organizational structure and business processes of credit institutions, using innovative 
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methods. The development and creation of new banking innovations play an important 

role in the further economic development of Ukraine as a whole. 
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ІННОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Сучасний стан світової економіки вимагає від країн швидкого та динамічного 

розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах. Не виключенням є і банківський 

бізнес, який забезпечує безперервність руху грошових коштів між усіма 

учасниками економічних відносин (як резидентів, так і нерезидентів). Загострення 

конкуренції в банківському бізнесі є тригером процесу імплементації різних 

інноваційних розробок. Як правило, це забезпечує не лише отримання 

позитивного фінансового ефекту, а й приносить вигоди банку у напрямку 

підвищення лояльності клієнтів, впізнаваності бренду банку, зростання 

ефективності бізнес-процесів, зниження вартості банківських операцій тощо[2]. 

Еволюція банківської бізнесу в бік дистанційної моделі банківського 

обслуговування зумовлена низкою об'єктивних особливостей економічного і 

соціального середовища, в яких існують банки, і, в першу чергу – змінами в 

способі життя людей, автоматизацією банківських операцій, зростанням 

конкуренції, проникненням нових інформаційних та комунікаційних технологій, 

які докорінним чином змінюють обличчя сучасних фінансово-кредитних 

інститутів, способи їх комунікацій з клієнтами, канали продажу банківських 

послуг. Все це є відображенням інноваційного процесу, що постійно відбувається 

у банках й дозволяє їм в умовах жорсткої конкуренції та динамічної 

макроекономічної ситуації диференціюватися на фінансовому ринку з метою 

забезпечення зростання вартості бізнесу. Тому, аналіз різноманітних факторів 

впливу на інноваційний процес у банківських установах виявляється достатньо 

актуальним як з теоретичної, так і практичної точок зору, оскільки дозволяє 
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підвищити обґрунтованість вибору та ефективність реалізації інновацій 

фінансових інститутів. 

У результаті аналізу зарубіжного досвіду функціонування банківських 

установ виявлено, що відбуваються такі інноваційні зміни[1]:  

− «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій 

і інструментів: самообслуговування, дистанційне обслуговування, використання 

Інтернету, індивідуальні консультації, телефонні центри;  

− віртуальні банківські й фінансові технології: управління банківським 

рахунком, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, 

фінансові організації (біржі, банки); 

− розгалуження й організаційне розділення банку на три елементи: 

поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк, оптимізація 

банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі;  

− комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних 

технологій для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу 

(клієнт сам вибирає форму обслуговування);  

− нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати 

самообслуговування (моно- і багатофункціональні, інформаційні). 

Основною причиною виникнення інновацій у банківській сфері, як і в інших 

галузях економіки, є можливістьзростання прибутку.Водночас, банки, відносини 

яких з клієнтами будуються на принципах партнерства і взаємовигоди, 

зацікавлені і в примноженні капіталу своїх клієнтів, які сподіваються за рахунок 

банківських інновацій, при визначеному рівні ризику, отримати більшу 

матеріальну користь від співробітництва з банком, ніж раніше. Вважаємо, що 

саме раціональність є реальним двигуном інноваційних процесів, які, у свою 

чергу, забезпечують неухильний розвиток банківської системи. Єдиним способом 

отримувати прибуток та єдина причина вкладення коштів у розвиток компаній у 

майбутньому – це їх спроможність впроваджувати нововведення і ефективно 

диференціювати себе на ринку. 

Розробка банківських інновацій пов'язується також з необхідністю подолання 

кризових явищ, що час від часу виникають у банківських системах, які, 

завдякиспецифіці свого функціонування, більш схильні до нестабільності, ніж 

інші сектори народної економіки. Кризи розкривають найбільш актуальні 

проблеми функціонування банків, змінюють склад клієнтури, змушують 

модернізувати стратегії, тим самим активізуючи інноваційну спрямованість 

банківського бізнесу. 

Крім того, інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх 

прогресивного розвитку, водночас посилює тиск з боку традиційних і нових 

конкурентів, що вимагає вироблення й прийняття нестандартних, швидких 

рішень, які стосуються стратегії розвитку банків. І, щоб не втрачати конкурентні 

переваги, банки повинні вдосконалювати свої операції й послуги, впроваджувати 

більш досконалі структури управління, які б дозволяли гнучкіше реагувати на 

мінливість зовнішніх умов функціонування, а також забезпечували високу якість 

банківської діяльності, контроль витрат і ефективності.  

Впровадження банківських інновацій дозволяє підвищити продуктивність 

праці, ефективно використовувати ресурси, збільшити прибутки, знизити витрати 
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і, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність банків і банківської системи та 

забезпечити їх сталий розвиток у глобальному економічному середовищі.  

З метою забезпечення інноваційного розвитку доцільним є формування 

концепції управління інноваційним розвитком як на рівні окремих банків, так і на 

рівні НБУ. Оскільки реалізація концепції інноваційного розвитку залежить від 

здатності банків активно впроваджувати інноваційну політику, необхідно 

забезпечити високий рівень ефективності управління, контролю, управління 

ризиками, високу якість обслуговування клієнтів, високий рівень розвитку 

інфраструктури та інформаційного потенціалу[3]. 

Отже, банківський сектор знаходиться на етапі активного впровадження в 

свою діяльність інноваційних продуктів. За умови дотримання напряму 

інноваційного розвитку українські банківські установи мають  можливість стати 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських послуг, значно 

покращити якість, швидкість їх надання та диференціювати відповідно до потреб 

клієнта, що матиме позитивний вплив для розвитку банківської системи. 
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БАНКІНГ БЕЗ БАНКІВ: НОВІ УЧАСНИКИ РИНКУ 

 

Сьогодні у сфері банківської справи молоді стартами та різноманітні IT- 

компанії знайшли для себе нові та потенційно прибуткові напрямки. Відповідно у 

банків з’явились конкуренти, які змінюють уявлення людей про перекази коштів 

чи оплату через термінал. Банкіри намагаються втримати свої позиції та 

розробити нові стратегії розвитку, наприклад, впроваджуючи деякі новинки IT- 

конкурентів або купують їх.  

Цифровий банкінг зараз поступово заміняє традиційний. Десять років тому у 

США вперше запрацював так званий «банк без відділень» Ally. Проте, за останні 

роки, на цьому ринку з’явилось багато схожих учасників. У листопаді 2017 року і 

в Україні виник такий тренд, який мав назву «Monobank». Monobank відразу 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S16/file_210.pdf
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почав позиціонувати себе як «банк без відділень», але сам по собі він банком не 

являться. Відповідно до законодавства, банк — юридична особа, яка на підставі 

банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості 

про яку внесені до Державного реєстру банків [1]. Але Національний банк 

України змінив позицію з приводу роботи проекту Monobank. НБУ також 

роз’яснив правові особливості віддаленого обслуговування клієнтів українських 

банків, відзначивши, що співробітники банків можуть проводити ідентифікацію 

клієнтів за межами відділень за умови особистої присутності клієнта. Раніше 

регулятор повідомляв, що банки зобов’язані проводити первинну ідентифікацію 

клієнтів у відділеннях. Monobank є сильним конкурентом на ринку банківських 

послуг, який пропонує кращі тарифи [2]. Переплата за кредитними картками 

Монобанку становить 38.4 % річних, що є нижчим за середній рівень конкурентів 

на 9.53 % річних. За цим показником Monobank займає 2 місце серед 11 банків. 

Найнижчу реальну ставку за кредитними картками пропонує Креді Агріколь – на 

2.40 % річних менше. Третє та четверте місця займають Універсал банк та ОТП 

банк (на 2.64 % – 3.18 % річних більше від Монобанку)[3]. 

Перевагами Monobankє: 

 низька відсоткова ставка; 

 тривалий пільговий період (до 62 днів, в інших банках до 55 днів); 

 відсутність абонплати та обов’язкових страховок; 

 передбачений кешбек та нарахування відсотків на залишок грошей на 

рахунку. 

Недоліки Monobank:  

 висока комісія за видачу кредитних коштів готівкою; 

 великі штрафні санкції. 

Цифровий банк являє собою додаток для смартфона і більшість операцій 

здійснюються виключно через цей додаток, наприклад, керування фінансами чи 

підтримка клієнтів. Перед такими банками, кількість яких поступово зростає, 

постає проблема залучення споживачів, оскільки користувачі невпевнені чи варто 

змінювати банк з репутацією на новий IT- стартап. Тому поки загрози для 

традиційних банків немає.  

IT - компанії також складають конкуренцію банкам і в сфері мобільних 

платежів. Оскільки даний сектор існує доволі довго, то там вже є лідери цього 

сегменту. В США та Європі це PayPal, створений ще в 1998-му році. Сьогодні з 

ним конкурують ApplePay ( з 2014 р.) та AndroidPay (з 2015 р.). За декілька років 

вони вже встигли зайняти важливі місця на ринку. В Китаї на ринку мобільних 

платежів домінують Alipay (від найбільшого в світі он-лайн рітейлера Alibaba) та 

WeChat (месенджер від Tencent, китайського IT-гіганта, який по вартості 

прирівнюється до Facebook). Функцію переказу коштів запустив також Facebook у 

своєму Messenger. Його користувачі без комісії можуть переказувати кошти один 

одному. Технологічні компанії також активно діють і в індустрії, наприклад, Uber 

та AirBnb у сфері послуг таксі та оренди житла відповідно [4]. І це лише деякі 

приклади. Тепер технології поступово змінюють банківську сферу. Банкіри 

повинні визначитись із стратегією свого існування у майбутньому або їх функції 

візьмуть на себе IT- компанії і тоді вони вже будуть розвивати цю галузь далі. 
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На даному етапі розвитку суспільства основним механізмом досягнення 

високої економічної ефективності є вміння реагувати на зміни ринку та його 

ресурсної бази. В час інформаційного суспільства та швидкого зростання 

економічної та технологічної обізнаності людини виникає потреба в інноваціях. 

Банківська сфера кожної країни з ефективно працюючою економікою є осередком 

інноваційних продуктів та результатів інтелектуальної діяльності людини. Однією 

з країн-лідерів в сфері банківських інновацій вважаються Сполучені Штати 

Америки.  

Серед дослідників не існує єдиного універсального визначення поняття 

«банківська інновація», але, на нашу думку, найбільш повно охарактеризував дане 

поняття Я. М. Кривич [1, с.108-109]: банківська інновація – кінцевий результат 

інноваційної діяльності банку, що отримав реалізацію у вигляді нового або 

вдосконаленого банківського продукту чи послуги, які впроваджено в практичну 

діяльність. 

В останні десятиліття суттєво змінився вигляд банківського сектора, а разом 

із ним і асортимент послуг, які кредитно-фінансові установи надають своїм 

клієнтам, і технології, що використовуються при цьому. Поряд з усім відомим 

інтернет-банкінгом, можна зазначити важливий вплив інновації так званого 

«мобільного банкінгу». Послуги мобільного банкінгу реалізовані в банках США 

ще з кінця 90-х років. 

Нині більшість експертів вважають мобільний банкінг найбільш 

перспективним електронним каналом доставки банківських послуг, оскільки він 

дозволяє реалізувати ефективну маркетингову концепцію «банк, який завжди з 

тобою». Останні роки характеризуються стрімкою появою нових технологічних 

можливостей і на зміну SMS-банкінгу та Java-додатку поступово приходять 

мініатюрні картрідери. Вони можуть використовуватись, якщо є необхідність у 

розрахунку банківською картою, але відповідного POS-терміналу в безпосередній 

близькості немає [2, с.3]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://minfin.com.ua/ua/2017/10/27/30649279/
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На думку деяких експертів, мобільний телефон з часом замінить пластикову 

картку як засіб платежу у більшості країн світу, широке поширення якого 

відбудеться вже через кілька років. Проте, вже сьогодні дана тенденція з’явилася 

на банківському ринку найбільш розвинених країн, зокрема, у США.  

США є лідером у сфері банківських інновацій, тому звичною є справа, що 

ідентифікація клієнта відбувається завдяки NFC-чіпам, вбудованим у телефон. 

Спектр можливих операцій є досить широким: залишок по рахунку, платежі, 

перекази коштів, кредити однієї фізичної особи іншій, тощо. Більш того, 

ідентифікація клієнта банком у відділенні стала  можливою просто за допомогою 

телефону, потреба у паспорті поступово зникає. Сьогодні ідентифікація вже 

відбувається навіть за адресою електронної пошти клієнта [3].  

Проаналізувавши інноваційні розробки банків країн світу протягом останніх 

років, ми бачимо, що радикальні фінансові інновації змінили свій характер і 

переважно засновані на цифрових комп’ютерних технологіях. 

Окремим класом є соціально-орієнтовані фінансові інновації, які впливають 

на соціально-економічний розвиток суспільства, найважливішими з них є [4]: 

✓ “Bank Homeowner Reemployment” – інновація, створена банком «Fifth 

Third Bancorp» у 2014 році, призначена для надання допомоги безробітним 

позичальникам іпотечних кредитів знайти роботу і навчатись, відновити 

фінансову стабільність; 

✓ фінансова інновація «TEB Women Banking», яку можна вважати 

відповіддю на глобальну тенденцію розвитку жіночого підприємництва, обсяг 

якого у світі становить приблизно 300 млрд. дол. США. Зокрема, в Туреччині 

жінкам належать 10% капіталу національних МСП, а в Казахстані – 42%, що 

забезпечує 40% формування ВВП; 

✓ «Co-op Capital» – фінансовий продукт розширення доступу до 

капіталу клієнтів підприємців, яким недоступні традиційні засоби фінансування 

та які мають низький рівень доходів, погану кредитну історію, недостатнє 

кредитне забезпечення (створено у 2015р. банком «Nusenda Credit Union». 

Саме фінансова програма «Co-op Capital», що поєднує мікрокредитування та 

спонсорство, будує довірчі відносини, в рамках яких організації-члени (фінансові 

інститути розвитку, кооперативи, асоціації, спілки) спонсують кредитну заявку за 

низькою процентною ставкою через власний депозитний рахунок для афільованих 

осіб, а також надають андерайтинг за кредитом. Водночас упровадження «Co-op 

Capital» створює соціальні ефекти, а саме підвищує рівень бізнес-активності та 

зайнятості населення, збільшує можливості працевлаштування і добробуту 

населення [5, с.71]. 

У 2016 році США здійснили важливий крок до  впровадження радикальних 

фінансових інноваційних продуктів і послуг. Банк-інноватор «Wells Fargo» 

впровадив “CEO Mobile biometrics” – новий стандарт безпеки мобільних 

банківських послуг для надання швидкого та безпечного доступу до послуг. 

Функція “Mobile Eyeprint CEO” використовує мобільний пристрій клієнта для 

створення шаблону сітківки ока, які можуть використовуватися для його 

ідентифікації під час входу в систему, що економить час і усуває необхідність 

запам’ятовувати паролі тощо [4]. 
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Найуспішніші банківські установи, враховуючи потенційні вигоди і загрози, 

все таки надають перевагу активному інноваційному розвитку як засобу для 

досягнення конкурентної переваги. З огляду на зростаючу роль банківських та 

фінансових інновацій, провідні консалтингові та дослідницькі компанії проводять 

постійний моніторинг нововведень на банківському ринку. Наприклад, 

авторитетна дослідницька організація BAI Research (США) щороку нагороджує 

найбільш інноваційні банки за певними категоріями. Оцінювання проводиться 

незалежними експертами за критеріями оригінальності та впливу на розвиток 

банківської системи.  

Водночас особливості цифровізації економіки поряд з перевагами привносять 

нові виклики та загрози всім учасникам цього процесу. Зокрема, поширення 

індивідуалізації цифрових послуг призводить до зниження контролю їх 

здійснення, а отже, зростання шахрайських дій, підвищує ризики витоку 

інформації. Крім того через постійне зростання кібератак необхідним є захист 

інтернет-додатків і мобільних фінансових додатків, смарт-контрактів, платіжних і 

автоматизованих банківських систем тощо шляхом підвищення рівня 

інформаційної безпеки на умовах залучення додаткових інвестицій і регулювання 

для мінімізації ризиків цифрових технологій. Саме тому, важливо слідкувати за 

світовими інноваціями у банківській сфері, які б могли забезпечити максимальний 

контроль за здійсненням користувачами розрахунків та інформаційну безпеку. 
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У широкому визначенні фінансові технології – це технологічні інновації, які 

використовуються у секторі фінансових послуг. Інновації FinTech з’являються в 

багатьох сферах фінансів – роздрібна та оптова торгівля, інфраструктурна 

організація фінансового ринку, управління інвестиціями, страхування, 

кредитування та підвищення капіталу.  FinTech кардинально змінюють традиційні 

фінансові послуги, включаючи мобільні платежі, грошові перекази, кредити, збір 

коштів та управління активами.  

Кредитування FinTech – це кредитна активність, що полягає у використанні 

технологій та інновацій для покращення фінансової діяльності. FinTech кредит - 

це кредит, що виданий за допомогою  електронних платформ (PPDai (Китай), 

Parboteeah (США)), в тому числі  прямо від користувача до користувача(peer-to-

peer, P2P). Завдяки даним платформам забезпечується прямий контакт між 

інвестором та позичальником. 

В даний час існує значна невизначеність щодо розвитку фінансових ринків 

FinTech та їх впливу на характер надання кредитів та традиційного банківського 

сектора. 

Розглянемо основні переваги та недоліки для користувачівFinTech 

кредитування, а саме інвесторів та позичальників. 

Перевагами кредитування FinTech є: 

- нижчі процентні ставки для позичальників; 

- можливість підвищення прибутку інвесторам; 

- зручний сервіс для клієнтів; 

- доступність. 

Платформи кредитування FinTech мають можливість пропонувати нижчі 

процентні ставки для позичальників та/або підвищити прибуток інвесторам. 

Інтенсивне використання цифрових технологій зменшує операційні витрати для 

кредитних посередників, вилучаючи необхідність у мережах фізичної філії та 

дозволяючи  повну автоматизацію процесів кредитування, оцінки кредитного 

ризику та процесів ціноутворення. Інвестиції в FinTech  кредит мають переваги 

для інвесторів, оскільки відрізняються від низькодохідних банківських депозитів 

та є більш різноманітними, ніж односторонні боргові зобов’язання компанії 

(наприклад, боргові чи роздрібні облігації)[2]. 

Широке використання інформаційних технологій дозволяє платформам 

FinTech надавати більш зручний сервіс для клієнтів. Надається інформація про 

ризики, а процеси вкладання інвестицій та кредитів здійснюються переважно в 

Інтернеті, зменшуючи витрати на пошук та пришвидшуючи процеси 

кредитування для позичальників та інвесторів. Інвесторам також простіше 

забезпечити детальні дані про кредитні операції на ринках електронних платформ. 

FinTech кредитування може розглядатися як альтернативне джерело 

фінансування для існуючих позичальників. Перевага полягає в тому, що 

кредитування FinTech може збільшити доступність фінансових послуг для 

недостатньо забезпечених сегментів населення[2]. Більш ефективні процеси та 

спеціалізація дозволяють деяким платформам кредитування FinTech випускати 

кредити нижчої вартості, які не є економічними для банків.  

Питання доступності в традиційному банкінгу є дуже важливим для країн з 

перехідною економікою, де доступ до кредитів є ключовим елементом фінансової 
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інтеграції. Дані опитування UBS (2016) показують, що схильність людей до 

запозичень з платформи P2P набагато вища в країнах з економікою, що 

розвивається (рис.1).  

 

 
Рис.1. Схильність людей до позичання на P2P платформах [3]. 

 

Недоліки FinTech кредитування: 

- проблема ліквідності; 

- операційні ризики; 

- сумнівна якість даних ; 

- ризик втрати довіри інвесторів; 

- ризики рентабельності платформи. 

У випадку FinTech кредитування інвестиції та кредити, як правило, мають 

однакову тривалість й інвестори не можуть  ліквідувати свої інвестиції до 

закінчення терміну дії кредиту. Щоб вийти з позиції на ранній стадії, інвестор 

повинен знайти іншого інвестора, який забере інвестиції на себе. Однак існують 

платформи, які пропонують інвесторам практично миттєвий доступ до своїх 

інвестицій або послугу "ліквідації контракту" за окрему плату. Платформа 

інформує інвесторів про те, що такі вилучення не гарантуються, і платформа не є 

юридично зобов'язаною повернути кошти.  Такі можливості можуть створювати 

очікування легкої ліквідності [1]. 

Кредитні платформи FinTech, на відміну від банків, можуть бути більш 

вразливими до деяких операційних ризиків, таких як кібер-ризики, через їхню 

залежність від нових цифрових процесів. Ступінь таких ризиків для платформ, 

швидше за все, залежатиме від ступеня складності платформ, механізмів, які 

використовуються для зберігання інформації клієнта та надійності програм їх 

кібербезпеки. Зважаючи на повне використання інформаційних технологій, 

кредитування FinTech також залежить від сторонніх постачальників (наприклад, 

постачальників онлайнових даних та постачальників хмарних обчислень), що 

робить їх вразливими до впливу будь-яких порушень аутсорсингових послуг. 
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Прихильники FinTech стверджують, що ефективне використання великих 

аналітичних даних - у тому числі певних нетрадиційних джерел масових даних - 

може покращити відбір позичальників, проте поки не існує твердих доказів 

фактичного покращення показників ефективності нових моделей кредитного 

ризику.  Якість даних, що використовуються платформами для оцінки ризику 

позичальника, може бути не такою як у традиційному кредитуванні. Зокрема, 

інформація про позичальників, така як прибуток, добробут  та загальна сума 

простроченої заборгованості, може бути відсутня у деяких юридичних 

документах платформ. 

Для багатьох платформ залучення та утримання інвесторів виявилося 

складнішим, ніж залучення та утримання позичальників.  У зв'язку з цим, 

збереження інтересу та довіри інвесторів є вирішальним чинником для 

забезпечення ділової активності платформи. Існує ряд причин втрати довіри 

інвесторів до платформ: зміна прибутків; операційні ризики, включаючи 

кібератаку, шахрайство або порушення роботи; юридичні ризики; значне 

відхилення кредитної ставки FinTech від очікуваної ставки. Платформа також 

може зазнати значного збитку в ситуації, коли достатня частка інвесторів 

вирішить вивести свої гроші і не зможе цього зробити.  

Недоліком даних платформ також можуть бути ризики рентабельності 

платформи, адже їм необхідно мати можливість постійно забезпечувати достатній 

прибуток своїм акціонерам. Деякі найбільші платформи в Сполучених Штатах та 

Великій Британії повідомляють про збитки в останні роки. Це означає, що, не 

зважаючи на перевагу менших операційних витрат, платформа не завжди може 

функціонувати зі стабільними прибутками. Сфера FinTech кредитування може 

потребувати розширення, щоб отримати вигоду від економії на масштабі для 

полегшення отримання  прибутків.  
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) був створений у 1998 

році для захисту інтересів вкладників у разі неплатоспроможності банку. ФГВФО 

має виконувати функцію страхування вкладів: банки, що є членами ФГВФО, 
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щоквартально сплачують регулярні збори (0,5% за середньоарифметичними 

залишками коштів на депозитних рахунках у національній валюті та 0,8%–в 

іноземній) [1]. ФГВФО, у свою чергу, зобов’язується взяти на себе зобов’язання 

банку перед вкладниками в разі його ліквідації: зобов’язання ФГВФО перед 

кожним вкладником банку обмежуються фіксованою сумою 200 000 гривень 

(незалежно від того, скільки вкладів мала фізична особа).  

Також до функцій ФГВФО відноситься проведення процесу ліквідації банку 

та реалізація майна ліквідованих банків. Членами ФГВФО є всі банки України, 

окрім «Ощадбанку» (за зобов’язаннями цього банку в разі його 

неплатоспроможності несе відповідальність держава).  

Отже, наявність ФГВФО, по суті, має підвищувати рівень довіри населення 

до банківської системи та, як наслідок, збільшувати обсяги вкладів фізичних осіб. 

Однак, криза банківської системи 2014-2016 рр. підірвала довіру населення до 

банківської системи та до ФГВФО. Вкладники не змогли повернути свої кошти в 

повному обсязі. Для отримання мінімально гарантованої суми довелося довго 

чекати (в той час як курс долара стрімко зростав). 

Також видача коштів здійснювалася виключно в національній валюті за 

курсом долара, зафіксованим на момент ліквідації банку. Тож багато коштів 

населення було втрачено на курсових різницях. Внаслідок цього стрімко 

знизились обсяги вкладів населення в банки-члени ФГВФО: з 402,6 млрд грн на 

початок 2014 році до 362,2 млрд грн на початок 2016 року. На початок 2018 року 

сума вкладів фізичних осіб становила вже 413,8 млрд грн (однак необхідно 

враховувати рівень девальвації національної валюти протягом останніх 4 років). 

Кількість вкладників за останні 4 роки зменшилась на 6,7 млн осіб[1]. Розглянемо 

причини такого явища. 

Санація банківської системи призвела до того, що з початку 2014 року було 

ліквідовано 95 банків, що були членами ФГВФО. Власних коштів ФГВФО 

виявилося недостатньо для виконання зобов’язань перед вкладниками 

збанкрутілих банків. Через це він був змушуванийзвернутися за позичкою до 

Мінфіну та НБУ. У 2014 році було отримано фінансування в обсязі 10,2 млрдгрн, 

у 2015 році – 51,45 млрд грн (що перевищувало обсяги активів ФГВФО в 

4,3 раза). Сума сплачених протягом 2014-2016 рр. відсотків склала 6,6 млрдгрн. 

Таким чином ФГВФО сам перетворився на боржника. Починаючи з 2014 року 

його діяльність стала збитковою. У 2014 році збитки становили 0,95 млрд грн, у 

2015 – 66,64 млрд грн, у 2016 – 14,77 млрд грн[1]. Загальні обсяги збитків 

перевищили обсяги кредитування. Тож не тільки для погашення тіла кредиту, а й 

для сплати відсотків у ФГВФОнедостатньо ресурсів.  

Власними джерелами формування активів ФГВФО є початковий збір (1% від 

статутного капіталу; це джерело є актуальним, коли в країні створюються нові 

банки, тож на даний момент воно майже не використовується), регулярний збір, 

спеціальний збір, пеня, щорічні внески НБУ України від перевищення 

кошторисних доходів над кошторисними витратамита відсотковий дохід за 

цінними паперами (ОВДП) [2]. Також ФГВФО отримує дохід від реалізації 

активів ліквідованих банків. Близько 80% активів ліквідованих банків – це 

кредитний портфель банку.  
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Проблема полягає в тому, що більшість кредитів збанкрутілого банку 

перестає обслуговуватися клієнтами, тому реалізувати цей актив за повною ціною 

вкрай важко (близько 90% кредитів є простроченими) [3]. Через це ринкова 

вартість активів є набагато нижчою за балансову, а вартість реалізації є нижчою 

за ринкову. Відсоток виконання плану продажу активів банків за останні три роки 

не перевищував 10%. Це спричинено тим, що в балансі ліквідованих підприємств 

активи зазвичай є дуже переоціненими. Наявність переоцінених активів свідчить 

про неефективність банківського нагляду НБУ. Також попит на активи 

ліквідованих банків є низьким, оскільки важко зрозуміти, в якому стані 

знаходиться портфель кредитів, що виставляється на аукціон. Отже, реалізація 

ліквідованого майна не може вважатися стабільним джерелом доходів ФГВФО. 

Фактично, інструменти для додаткового залучення ресурсів (наприклад, під час 

банківської кризи) не передбачені. Саме тому ФГВФО був змушений отримати 

позикові кошти. Фонд знаходиться в кризовому стані.  

Також проблемним питанням постачає наявна законодавчо визначена 

черговість здійснення задоволення вимог до банку. Вимоги фізичних осіб (в тому 

числі фізичних осіб підприємців) будуть задоволені лише після покриття витрат 

ФГВФО, грошових вимог щодо заробітної плати, а також повернення вартості 

застави заставодержателю (кредити рефінансування банкам надає НБУ). 

Внаслідок цього інтереси вкладників майже не враховуються. У 2016 році із 

заявлених вимог фізичних осіб було погашено лише 0,9%. В той час, як НБУ 

тільки за зміну вартості застави отримав 14,1% заявлених вимог [3]. Отже, 

необхідно внести корективи до порядку задоволення вимог і здійснення виплат. 

Це буде стимулювати НБУ здійснювати ефективний нагляд за банківською 

системою та піклуватися про платоспроможність банків.  

Отже, ми бачимо, що ФГВФО знаходиться в кризовому стані: рівень 

заборгованості високий, власні джерела формування коштів майже відсутні. Це 

пов’язано, перш за все, з неефективністю системи банківського нагляду. Так звана 

санація банківської системи була дуже різким кроком.ФГВФО не сформував 

достатньої кількості резервів для задоволення вимог вкладників 95 ліквідованих 

банків. Населення не змогло повернути свої кошти, це негативно відбилося на 

рівні довіри до банківської системи. 

Для відновлення довіри населення та покращення стану ФГВФО можуть 

бути зроблені такі кроки: 

- зміна порядку в черговості здійснення виплат (фізичні особи мають бути 

одними з перших); 

- включення «Ощадбанку» до ФГВФО; 

- реструктуризація заборгованості перед Мінфіном та НБУ; 

- запровадження більш точної системи розрахунку ставки диференційованого 

збору (банки, що здійснюють ризикову діяльність, мають здійснювати більший 

обсяг відрахувань до ФГВФО, оскільки ФГВФО бере частину ризиків банку на 

себе).  
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

 

Глобалізація й інтернаціоналізація зв’язків у світовому господарстві, 

невпинне зростання кількості банків, а відтак і конкуренції поставило перед 

українськими банками актуальним питанням підвищення власної 

конкурентоспроможності та ефективності надання банківських послуг в умовах 

подальшого сходження України до світового конкурентного середовища. Тому 

цілком виправдана стійка спрямованість до масового переходу українських банків 

на перспективнішу форму роботи з клієнтами – надання їм комплексних, швидких 

банківських послуг. Це пов’язано з тим, що ринок класичних банківських послуг 

виявився практично заповненим. Інтернет-банкінг у цій динамічній системі змін є 

формою інтегрування банківських операцій, що найбільше пристосована до 

сучасних процесів інноваційного розвитку економіки. 

Слід відмітити, що тривалий час вченими та практиками проблематика 

інновацій розглядалася тільки по відношенню до сфери матеріального 

виробництва, стосовно ж інновацій у фінансовому секторі перші дослідження 

з’явилися наприкінці 1980-х років у західній економічній літературі. У наші дні 

окремі аспекти інноваційної діяльності банків розглядаються у працях таких 

українських та зарубіжних вчених, як І.Т. Балабанов, О.В. Дзюблюк, С.М. 

Козьменко, В.В. Корнєєв, О.І. Лаврушин, І.О. Лютий, М. Міллер, В.І. Міщенко, Ф. 

Мишкін, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, Дж. Сінкі, Т.С. Смовженко, П. Туфано, 

Е.А. Уткін та інших. Проте уважне вивчення наявних наукових джерел свідчить 

про необхідність подальшого комплексного осмислення закономірностей 

виникнення та реалізації банківських інновацій, шляхів формування механізмів 

управліннями цими процесами у конкретизації методів, інструментів та важелів 

впливу. 

Сьогодні банки в Україні практично вичерпали можливості зростання за 

рахунок звичних внутрішніх джерел, так і за рахунок злиттів та поглинань. Тому, 

перед ними постало питання зробити все для забезпечення самозбереження та 

розвитку, що за собою веде потребу у формуванні нового, інноваційного 

мислення.  

З усіх різновидів електронних інноваційних банківських послуг найбільш 

прогресивним і зручним є Інтернет-банкінг. Інтернет-банкінг є одним із 

різновидів електронних дистанційних платежів. Дистанційне банківське 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page
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обслуговування – це технологія у якій проведення банківських операцій не 

вимагає візиту в банк, що не виконується безпосередньо в офісі банку, має 

здійснювати система дистанційного банківського обслуговування [2]. 

Слід відмітити, що для банківського сектора України характерний низький 

рівень використання інтернету та мобільного банку. Всього 9% роздрібних 

клієнтів користуються інтернет-банком, а мобільним банком – 3% [3].У Польщі, 

для прикладу, ситуація кардинально відрізняється – інтернет-банком 

користуються 61% роздрібних клієнтів, мобільний банк використовують 15% 

онлайн-банкінгу. 

У 2017 році активно інтернет-банкінгом в Україні користувалися тільки 

40%клієнтів. Для порівняння, у Польщі частка клієнтів, які здійснили хоча б одну 

операцію в квартал, склала 96%. 

Головною відмінністю розвитку Інтернет-банкінгу за кордоном та в нашій 

державі є використання стимулюючих важелів впливу на населення, тобто 

методів залучення клієнтів до такого виду надання банківських послуг. 

Особливістю розвитку Інтернет-банкінгу в розвинених країнах є значне 

зниження відсоткових ставок за кредитами та їх підвищення за депозитами. Це 

можливо через значне скорочення витрат на обслуговування даних послуг. 

Українські банки використовують іншу політику залучення клієнтів – вони 

зменшують або взагалі скасовують комісійні відрахування на обслуговування тих 

операцій, які можна провести за допомогою Інтернет-банкінгу. 

Погане проникнення онлайн-банкінгу в українські маси збігається з низьким 

проникненням банківських послуг і продуктів у цілому. Хоча в Україні добре 

розвинена інфраструктура відділень, банкоматів та терміналів, рівень охоплення 

населення банківськими послугами напрочуд низький. Банківський рахунок 

мають лише 53% жителів країни. У той же час у Польщі відповідна частка досягає 

78% [4]. 

В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але на 

сучасному етапі не реалізується в повному обсязі в силу певних обставин. Такими 

обставинами є відсутність законодавчих актів, які регулюють відносини між 

банками та їхніми клієнтами в процесі використання інтернет-банкінгу; низький 

рівень довіри частини клієнтів до технологічних інновацій; відсутність 

швидкісного доступу до мережі Інтернет, особливо в сільській місцевості.  

Таким чином, на жаль, в Україні практика фінансових інновацій, які 

реалізовані банками, є незначною. Згідно із загальними законами економіки, між 

фінансовою стабільністю, ефективністю, конкурентоспроможністю та 

інноваційним потенціалом банку існує стійка залежність, тому фінансові інновації 

відіграють важливе значення в їх забезпеченні.  

Українські банкіри вважають, що невеликий відсоток користування онлайн-

банкінгом пов'язаний з низьким рівнем фінансової культури українців. В Україні 

досі безготівкові розрахунки суттєво відстають за обсягами від готівкового обігу, 

що не в останню чергу пов'язано з веденням економіки в тіні [5]. 

Ще однією перешкодою для більш глибокого проникнення інтернет-

банкінгу, є досить низьке проникнення швидкісного інтернету в Україні (в 

Україні досі користуються 3G, як увесь світ вже давно використовує 4G). 



51 

 

Суттєвою проблемою для просування онлайн-банкінгу є надмірна 

зарегульованість в процесі впровадження технологій в маси з боку держави. 

Наприклад, влада тільки починає розмову про надання можливості оплати в 

мережі Інтернет державних і муніципальних послуг. У той час як в Європі давно 

реалізовано можливість використання електронних квитків та проїзних, які можна 

показувати зі смартфона. 

На сьогоднішній день ринок Інтернет-банкінгу в Україні тільки формується і 

банківському сектору належить ще безліч впроваджень для створення 

повноцінної, функціональної, захищеної та ефективної системи Інтернет-банкінгу. 

Банкам необхідно здійснювати інвестиції в розробку нових видів послуг з 

використанням Інтернет-банкінгу та впроваджувати нові технології для 

забезпечення захищеного й ефективного обслуговування своїх клієнтів. 

Говорячи про перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні, доцільним 

буде дотримуватися досвіду становлення системи дистанційного обслуговування 

клієнтів у країнах Європи та США. Необхідний активний, але плановий перехід 

від традиційних видів діяльності до цільового інформаційного забезпечення 

банківського бізнесу. Особлива роль в цьому процесі має відводитися державі, яка 

може стимулювати розвиток інтернет- банкінгу шляхом розробки довготривалої 

державної політики в галузі інформаційного бізнесу; забезпеченням дотримання 

вимог відповідних нормативних актів із захисту інтелектуальної власності і 

авторського права, сертифікації продуктів та послуг; наданням податкових і 

кредитних пільг організаціям для розвитку інформаційного бізнесу [1, с. 84]. 

Необхідною складовою перехідного періоду має стати програма підготовки 

інформаційних менеджерів із впровадження сучасного досвіду інформаційного 

обслуговування клієнтів.  

Проведені дослідження дають можливість зробити висновки, що  Інтернет-

банкінг для України є одним з найбільш перспективних ринків розвитку 

банківської системи. Інтернет-банки надають майже весь звичайний пакет послуг, 

які надаються в звичайних банках усі розрахунки в системі Інтернет-банкінг 

проводяться в режимі реального часу, клієнту не треба мати спеціальних знань, 

щоб керувати своїм Інтернет-рахунком він має можливість здійснювати операції 

швидко, безпечно, цілодобово, без будь-яких обмежень. Використання системи 

Інтернет-банкінгу спрощує роботу банків оскільки дозволяє автоматизувати 

роботу касирів, знижує собівартість банківських операцій, зменшує обсяг 

паперової роботи.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ БЕЗКОНТАКТНИХ 

ТАБЕЗКАРТКОВИХРОЗРАХУНКІВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 

На сьогоднішній день існуючі банківські послуги вражають своєю 

наближеністю до потреб споживачів. За допомогоюсмартфона можна легко 

слідкувати та здійснювати операції по банківському рахунку не відвідуючи 

відділення. І банки надалі продовжують впроваджувати інновації для задоволення 

потреб власного клієнта. 

Одним з трендів сьогодення можна назвати поширення безконтактних, без 

карткових  розрахунків. Банками та FinTech-компаніями розробляються системи 

та додатки, які дозволяють проводити оплату або знімати коштибез платіжної 

картки, використовуючи для цього лише мобільний телефон.  

В США такі банки як JPMorganChase, BankofAmerica та WellsFargo вже 

запровадили систему, яка дозволяє користувачам знімати кошти за допомогою 

смартфона. Таке нововведення дає право вибору, а також можливість отримати 

гроші, у випадку якщо клієнт забув чи загубив картку. Тим більше, такий спосіб  

зняття готівки є набагато безпечнішим, швидшим та зручнішим, оскільки на 

відміну від карток з магнітною стрічкою, не можливо отримати дані по картці.  

Клієнти BankofAmerica, які користуються смартфонами оснащеними  

технологією NFC (NearFieldCommunication) за допомогою спеціальних мобільних 

додатків знімають кошти в банкоматах шляхом здійснення двох кроків: спочатку 

вони підносять телефон до банкомату для ідентифікації клієнта, а потім вводять 

персональний код. 

 В Бразилії Brazil’sBancoBradesco надав можливість клієнтам здійснювати 

операції в банкоматах за допомогою відбитку пальця. В той самий час, як в 

деяких банках Індії та Японії відбиток пальця є способом автентифікації клієнта. 

 Сінгапурський банк Standard CharteredBankразом з технологічними 

компаніями працює над запуском технології soCash, що дозволить клієнтам 

знімати готівку в понад 400 точках через мобільний додаток банку SC Mobile,без 

ATM-банкомата, отримавши свої кошти в торговому центрі чи магазині, який 

підключений до цієї програми. Сума виданих коштів буде коливатися в межах від 

20$ до 500$ щоденно і здійсненняоперації не потребуватиме додаткових витрат. 

При цьому клієнт не зобов’язаний здійснювати покупку в магазині, в якому буде 

отримуватиме кошти. 

Downloads/sre_2014_2_32.pdf
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 В Індії для здійснення розрахунків в магазинах була розроблена технологія 

UPI(Unified Payments Interface). UPI - це мобільна платіжна система в режимі 

реального часу,що полегшує міжбанківські операції. Система була розроблена 

Національною корпорацією платежів Індії та регулюється Резервним банком Індії. 

Дана платіжна система працює шляхом миттєвого переказу коштів між двома 

банківськими рахунками на мобільній платформі. 

Передумовами створення вищезазначеної системи було прагнення уряду 

зменшити кількість розрахунків готівкою. І попри те, що кількість користувачів 

дебетовими та кредитними картками була значна, і станом на 2017 рік 

знаходились у використанні близько 910 мільйонів карток, клієнти продовжували 

знімати кошти в банкоматах і розраховуватися готівкою в магазинах та інших 

закладах. Дана проблема була обумовлена наявністю незначної кількості POS-

терміналів. Тому й було прийнято рішення про створення та розвиток платіжної 

системи, яка дозволяла б здійснювати розрахунки за допомогою мобільних 

телефонів. Такий захід не лише б дозволив зменшити кількість готівкових коштів, 

але й би сприяв зниженню витрат на здійснення розрахунків.  

Серед переваг таких безконтактних розрахунків та розрахунків без 

використання карток можна виділити наступні: більша захищеність, оскільки 

використовуючи безконтактні карти при розрахунку в магазинах карка не 

передається в чужі руки; зручність та швидкість у використанні, адже такі 

розрахунки є простішими та не забирають багато часу. 

Недоліками використання таких способів використання карток 

безконтактних карток є те, що мережа здійснення безконтактних розрахунків не  є 

достатньо розвинутою і не завжди є можливість здійснити розрахунки за 

допомогою чіпу і у випадку крадіжки картки злодії матимуть змогу розрахуватися 

карткою без введення PIN-коду в межах ліміту визначеного платіжною системою.  

У випадку, якщо це будуть розрахунки за допомогою мобільного телефону, то 

серед недоліків можна виділити те, що необхідно мати доступ до мережі Інтернет  

і що смартфон повинен містити вбудовану технологію NFC. І не слід забувати, що 

часом низький заряд батареї може призвести до неможливості здійснення 

розрахунків. 

Якщо говорити про використання таких технологій в Україні, то варто 

зазначити, що існує система безконтактних розрахунків відMastercard –PayPass, 

яка дозволяє здійснювати розрахунки в магазинах та в метро. І нещодавно було 

оголошено, що компанія Google у партнерстві з Mastercard і ПриватБанком 

працюють над запуском в Україні глобального сервісу Android Pay, який 

дозволить українцям здійснювати безконтактні розрахунки смартфонами. На разі 

складно сказати, як швидко даний тип розрахунків пошириться серед 

користувачів, оскільки для цього необхідна наявна система спеціально 

обладнаних терміналів та телефонів зNFC технологією.  

Не слід також забувати, що попри те, що у великих містах наявна велика 

кількість терміналів та банкоматів, які спрощують розрахунки з використанням 

карток, а не за допомогою готівки, у невеликих містах та населених пунктах 

інколи не те, що складно розрахуватися карткою, не завжди можна знайти 

банкомат. Тому можливо, було б актуально в Україні працювати над розробкою 

чи поширенням системи безконтактних розрахунків, яку використовують в 
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Індії.Оскільки вона є не лише безпечною та зручною, а й дозволяє здійснювати 

розрахунки в магазинах без наявності POS-терміналів, придбання яких для 

маленьких магазинів є невигідним. А також надає змогу користувачу здійснювати 

оплату у будь-який зручний момент часу, здійснюючи переказ коштів на рахунок, 

незалежно від того, в якому банку він обслуговується. 
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OPEN BANKING ТА FINTECH-СТАРТАПИ ЯК 

НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОЇ ІНФРАСТУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

З кожним роком в банківській системі України активно запроваджуються 

нові технології та інноваційні підходи щодо обслуговування клієнтів та 

удосконалення загальної інфраструктури банкінгу. На сьогодні великою 

популярністю користується Інтернет-банкінг, що надає користувачам повний 

сектор послуг за допомогою Інтернету та мобільних гаджетів. Проте з’являються 

принципово нові альтернативні підходи для розширення можливостей сучасного 

банкінгу. Найбільш перспективними серед них є саме Open Banking та 

різноманітні Fintech-стартапи. 

Організаторами та партнерами даних програм є Національний Банк України 

[1]; 1991 Open Data Incubator [2] - перший в Україні некомерційний інкубатор 

проектів на основі відкритих даних, що розвиває стартапи, котрі активно задіяні в 

країнах Східної Європи та підтримує розробки українських Fintech-стартаперів; 

ПАТ «ОТП Банк» [3] та юридична фірма «Астерс» [4]. 

https://www.socash.io/wp-content/uploads/2017/12/soCash-Whitepaper-Results-of-soCash-pilot-launch.pdf
https://www.socash.io/wp-content/uploads/2017/12/soCash-Whitepaper-Results-of-soCash-pilot-launch.pdf
http://fintechnews.sg/9298/mobilepayments/going-cardless-cashless-banks-fintechs-reinventing-payments/
http://fintechnews.sg/9298/mobilepayments/going-cardless-cashless-banks-fintechs-reinventing-payments/
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Оpen Banking являє собою інноваційний стандарт, в рамках якого банки 

надають стороннім розробникам доступ до відкритих (не конфіденційних) даних і 

власного API. Розробники одержують можливість використовувати 

функціональну та інформаційну базу банка у власних додатках та платформах. 

Головною метою запровадження системи Оpen Banking є підвищення рівня якості 

клієнтського обслуговування в банківській сфері. Open Banking дає можливість 

розвитку інших компаній, які використовують відкриті дані, наприклад, у своїх 

автоматизованих процесах або для прийняття рішень у результаті їх 

автоматизованої обробки. Співпраця з комерційними структурами щодо надання 

інформаційних даних через API-протоколи відкриває новий етап розвитку 

фінансового сектору України. З подальшим розвитком таких технологій обміну 

інформацією споживач буде мати змогу отримувати фінансові послуги у режимі 

реального часу не лише від обслуговуючих компаній чи банків, а й з боку 

високотехнологічних компаній Fintech-сегменту. Такі системи потребують певних 

правил захисту інформації та використання даних (наприклад, тільки за запитом 

клієнта) для того, щоб споживачі мали відповідний рівень довіри та прихильності 

до нових способів надання сервісів. Ці питання можливо врегулювати шляхом 

впровадження нової платіжної Євродирективи PSD 2 [5] в Україні, в рамках 

наближення законодавства до ЄС. 

В ході освітньої програми Fintech-стартапів 1991 Open Data Incubator 

розробники отримують від банку доступ до відкритих даних і API, створюючи на 

їх базі Fintech-платформи та додатки. Програма формує новий стандарт сервісів, 

який підвищує довіру клієнтів та гарантує захист конфіденційної інформації. 

Серед найбільш прогресивних проектів програми можна назвати CyberDataVizor - 

рішення в сфері кібербезпеки онлайн-банкінгу; Sky Service FIN - Fintech-рішення, 

що перетворює смартфон на засіб отримання оплати без використання терміналу 

та систему обліку, аналізу та прогнозування задля вигідного співробітництва з 

малим та середнім бізнесом; Churn API - проект зі створення сервісу, що 

допомагає банкам передбачати і запобігати відтоку клієнтів. Основними 

напрямками проектів даної програми є цифрове кредитування, управління 

готівкою, виставлення рахунків, факторінг, кредитний рейтинг, прогнозова та 

поведінкова аналітика, безпека даних і конфіденційність, послуги перевірки 

клієнтів (KYC), боротьба з відмиванням коштів, оптичне розпізнавання символів, 

штучний інтелект тощо. 

Україна має великий потенціал для Open Banking системи. Саме тому 

інноваційні фінансові стандарти повинні впроваджуватися централізовано на 

рівні уряду. Відкритість системи банкінгу не тільки допоможе розвитку Fintech-

стартапів, але і забезпечить прозорість і доступність інформації для клієнтів 

банків, які у свою чергу, зможуть ефективніше працювати з персональними 

даними користувачів і будувати прогресивні моделі співпраці з малим та середнім 

бізнесом.  
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ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ: 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Електронне банківське обслуговування, яке характеризується значною 

кількістю переваг, як і будь-який вид банківської діяльності на пряму пов'язаний з 

ризиками. Як зазначалось раніше, до основних ризиків пов’язаних з 

провадженням систем електронного банкінгу відносять операційний, юридичний, 

стратегічний, репутаційний та ризик ліквідності. Від якості управління цими 

ризиками залежить ефективність ведення банківського бізнесу, в тому числі за 

допомогою використання різних форм електронного банкінгу. 

 Базельський комітет з питань банківського нагляду розробив 14 принципів 

управління ризиками електронного банкінгу, які викладені у міжнародному актів 

під назвою «Принципи ризик-менеджменту електронного банкінгу». Сформовані 

принципи управління ризиками електронного банкінгу об’єднані у три групи: 

• А. Нагляд з боку вищого керівництва банку (принципи 1-3); 

• В. Управління безпекою (принципи 4-10); 

• С. Управління правовим та репутаційним ризиками (принципи 11-14) [1]. 

Зазначені принципи в основному направлені на забезпечення інформаційно-

технологічної безпеки електронних послуг та мінімізацію пов’язаних з цим 

ризиків, оскільки саме операційний ризик стає ключовим при електронному 

банківському обслуговуванні. Відмітимо, що Базельський комітет з питань 

банківського нагляду до операційного ризику електронного банкінгу включає 

ризик безпеки та правовий ризик та наголошує, що стратегічний ризик, ризики 

репутації та ліквідності є похідними від операційного. Тобто в умовах 

електронного банкінгу ці ризики тісно корелюють з операційним ризиком. 

Дискусія навколо ідентифікації, оцінки та методів управління і нівелювання 

операційного ризику характеризується перманентністю. І це природньо, оскільки 

розробка та використання тих чи інших прийомів ризик-менеджменту 

операційного ризику залежить від завдань, які ставлять перед собою відділи 

ризик-менеджменту, також від розміру банку та його стратегії на ринку 

банківських послуг. Також складність в питаннях оцінки операційного ризику ще 

пов’язана з відсутністю в українському чинному законодавстві та нормативних 
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актах НБУ вимог щодо кількісної оцінки операційного ризику, в тому числі і 

операційного ризику електронного банкінгу. Тому цьому питанню приділяють 

багато увагу, які вітчизняних так і зарубіжних науковців. Серед них варто 

відмітити дослідження Примостки Л.О. [2], Карчевої Г.Т., Карчевої І.Я. [2], 

Пантелеєєвої Н.М., Швець Н.Р., Ревенкова П., Лямина Л. та інших, які 

акцентують увагу на важливості побудови якісної системи ризик-менеджменту 

операційного ризику електронного банкінгу, для уникнення негативних наслідків 

і, як результат, підвищення довіри до електронного банківського обслуговування. 

Виділяють чотири основні причини, які підкреслюють вагомість управління, 

регулювання та моніторингу операційного ризику, як збоку банків так і 

регулятора, в умовах функціонування електронного банкінгу: 

1) розширення профіля операційного ризика в умовах електронного банкінгу; 

2) значне зростання кількості кіберзлоченів  у фінансовій сфері (включаючи 

шахрайство); 

3) використання системи електронного банкінгу в схемах легалізації доходів 

отриманих незаконним шляхом; 

4) недостатній рівень підготовки співробітників банківських установ в 

питаннях забезпечення інформаційної безпеки і управлінням супутніми ризиками 

при електронному банкінгу [3, c. 3]. 

Цей перелік варто доповнити ще декількома причинами, які є характерними 

для вітчизняної фінансової системи: недовіра до банківської системи і як 

результат до інноваційних методів обслуговування з боку населення та фінансова 

необізнаність клієнтів банку з питань безпеки використання систем електронного 

банкінгу. 

Базельський комітет з питань банківського нагляду приділяє особливу увагу 

операційному ризику, який притаманний банківському бізнесу. Відповідно до 

стандартів Базеля ІІвиділяли 4 категорії (події), які на думку Базельського 

комітету, можуть спровокувати операційний ризик: 1)ризик персоналу; 

2)технологічний ризик; 3)системний ризик; 4)ризик зовнішнього середовища. У 

Базелі ІІІ уже було виділено 6 категорій (подій), що зумовлюють операційний 

ризик.  

Проаналізувавши категорії, які провокують появу операційного ризику у 

процесі здійснення банківської діяльності, відмічаємо, що ці категорії враховують 

і джерела виникнення операційного ризику електронного банкінгу: хакерські 

атаки, шахрайство, викрадення конфіденційної клієнтської інформації, збої в 

автоматизованих системах банківського обслуговування, співпраця з 

провайдерами, аутсорсинг та тощо. 

На основі отриманих результатів дослідження, робимо висновок, що методи 

оцінки та ідентифікації операційного ризику, що запропоновані Базельським 

комітетом з питань банківського нагляду є прийнятними та актуальними і для 

оцінки операційного ризику електронного банкінгу. 

Відповідно до рекомендацій Базеля ІІ «Міжнародна конвергенція виміру 

капіталу і стандартів капіталу: нові підходи» передбачено чотири методи для 

вимірювання величини операційного ризику в міру зростання складності та 

чутливості до нього: 

1. Метод базового індикатора (Basic Indicator Approach, BIA); 
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2. Альтернативний стандартизований підхід (Alternative standardized 

approach, ASA) 

3. Стандартизований підхід (Standardized Approach, TSA) [4]; 

4. Підхід поглиблених вимірів (Advanced Measurement Approach, AMA) [5]. 

Проведені розрахунки за методом базового індикатора BIA показали, що 

можливі втрати банківського сектора України від операційного ризику можуть 

становити 11 346 млн. грн. або 6,5% від регулятивного капіталу, а ймовірний 

обсяг втрат від операційного ризику електронного банкінгу можуть сягнути 2 270 

млн. грн. або 1,3% від регулятивного капіталу (науковців та практиків 

погоджуються, що втрати від операційного ризику електронного банкінгу 

досягають до 20% від загального операційного ризику банку) [2, с. 264]. 

Проведені розрахунки для банківського сектору України за ASA показали, 

що потреба у капіталі на покриття операційного ризику становить 5 562 млн. грн., 

тобто у 2 рази менше порівняно з капіталом за методом BIA. Потреба в капіталі на 

покриття операційного ризику електронного банкінгу характеризується 

аналогічною тенденцією і становить 1 112,4 млн. грн. 

Проведені розрахунки за методом BIA та ASA на покриття операційного 

ризику найбільших банків за розміром активів із 3-х груп банків за класифікацією 

НБУ (банк з державною часткою - ПРИВАТБАНК, банк іноземних банківських 

груп – Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ – представник І групи банків, частка 

активів яких більша за 0,5% активів банківської системи), свідкують, що обсяг 

капіталу на покриття операційного ризику за методом BIA значно перевищує 

обсяг необхідного капіталу за методом ASA, що пояснюється його більшою 

чутливістю до операційного ризику, на відміну від методу базового індикатора. 

Для вищевказаних банків є неактуальним метод базового індикатора, оскільки ці 

банківські установи мають вагомий досвід функціонування на ринку банківських 

послуг та досвід управління банківськими ризиками. 

Відповідно до Базельських рекомендацій з питань банківського нагляду, що 

зазначені в Базелі ІІ, операційний ризик потрібно враховувати при розрахунку 

нормативу адекватності регулятивного капіталу. 

На основі проведених розрахунків робимо висновок, що врахування 

операційного ризику знижує норматив достатності регулятивного капіталу, однак 

зниження є некритичним для банків, які мають достатній обсяг регулятивного 

капіталу, про що красномовно свідчить норматив Н2 Райффайзена Банку Аваль 

(26,8%). Вважаємо, що врахування операційного ризику при розрахунку 

нормативу достатності капіталу показує більш об’єктивну здатність банку 

своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями особливо в 

умовах функціонування систем електронного банкінгу, коли посилюються вимоги 

до ефективності функціонування системи ризик-менеджменту банку, оскільки ІТ-

ризики створюють передумови до розширення профілю банківських ризиків. 
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СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЦИФРОВОГО БАНКІНГУ  

 

Необхідність цифрової модернізації економіки наразі є аксіомою. Швидкий 

розвиток ІТ-технологій не оминув і банківський сектор, у короткий термін 

висунувши необхідність його діджиталізації, тобто переведення певного 

інформаційного поля з аналогового у цифровий формат для більш легкого 

подальшого використання на сучасних електронних девайсах. [1] 

Отже, в чому сутність поняття «цифровий банкінг»? Це інтеграція нових та 

тих, що розвиваються, технологій в діяльність банку спільно з відповідними 

змінами у внутрішніх і зовнішніх корпоративних і особистісних кадрових 

відносинах для розширеного обслуговування клієнтів і підвищення ефективності 

діяльності.Цифровий банкінг - не просто канал надання фінансових послуг - це 

нова модель банкінгу, нова культура мислення та споживання банківських послуг.  

Тобто, бути цифровим банком - це не тільки вирішувати питання надання 

фінансових продуктів і послуг через інтернет чи мобільний телефон,необхідно 

досягти повної узгодженості каналів, з'єднати їх в одній системі - привести до 

омніканальності. Така система дозволяє клієнту вирішувати завдання через зручні 

йому канали, а банку - відстежувати всі операції в єдиному вікні.  

Тому, для побудови якісного цифрового банкінгу необхідне запровадження 

наступних його складових [2]: 

- Digital-стратегія.Ключовим завданням digital-стратегії є об'єднання 

цифрових і нецифрових ресурсів банку для створення нової цінності для клієнта і 

виконання бізнес-завдань фінансової організації. В основі digital-стратегії - 

клієнтоцентрична модель - клієнтам потрібно надати той сервіс, який вони 

хочуть, через максимально зручні для них канали доступу; 

- Digital-культура.Основним стимулом у становленні digitalbanking є культура 

співробітників банку. Персонал фінансової організації повинен мати 

повноваження розвивати всі аспекти роботи, кожен на своєму організаційному 

рівні. Довгий і багаторівневий процес прийняття рішень перешкоджає 

впровадженню інновацій, в тому числі digital-стратегії. Банкам необхідне 
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динамічне ІТ-середовище, відкрите для змін і таке, що дозволяє своєчасно і 

швидко змінювати пропоновані продукти і послуги, канали доставки і навіть, при 

необхідності, процеси corebanking-системи («основної банківської системи»); 

- Digital-простір.Для побудови digital-простору сучасного банку необхідний 

окремий клас фронтальних рішень, що забезпечує єдині процеси обслуговування 

клієнтів в будь-якому каналі: інтернет-банку, мобільному банку, банкоматі, 

платіжному терміналі, call-центрі, мережі банківських відділень. Ці процеси 

повинні бути налаштовані один раз, інтегровані за допомогою API з ІТ-системою 

банку, а вже потім повинні підключатися канали - легкі, зручні, з ідентичними 

інтерфейсами; 

- Digital-платформа.Уdigital-платформі повинні бути реалізовані єдині 

механізми виконання бізнес-процесів, ІТ-безпеки, доступу до сервісів, інтеграції з 

АБС. Єдині процеси обслуговування, що лежать в основі побудови digital-

платформи, дозволять банку адаптувати продукти та послуги для будь-якого 

каналу обслуговування, включаючи відділення. Також повинен бути 

організований єдиний доступ до даних про клієнта і банківських сервісів в різних 

каналах, щоб не було неузгодженості дій, наприклад, в обслуговуванні через 

інтернет-банк і при дзвінку в call-центр.Серед вимог, що пред'являються до 

digital-платформи, слід зазначити забезпечення цілодобової доступності сервісів, 

надання клієнтам можливості самостійного управління банківськими сервісами в 

каналах, наявність відкритих API для вбудовування каналів обслуговування в 

зовнішні системи. 

Оцифрування дає банкам змогу обслуговувати клієнтів на вищому рівні 

одночасно з можливістю більш високої автоматизації та, відповідно, підвищенням 

ефективності витрат. При цьому, оцифровування може відбуватись у двох 

основних напрямках – впровадженням цифрових технологій у механізм 

звичайного банкінгу та створення автономних цифрових банківських проектів (як 

традиційними банками, так і незалежними організаціями). Цифрові банки 

відмовляються від єдиного централізованого сховища даних, яке легко може 

стати метою для зловмисників, на користь безпечних зашифрованих розподілених 

сховищ і використовують біометрію для контролю доступу до інформації. Крім 

того, оцифрування банків допомагає їм зменшувати витрати та пришвидшувати 

надання послуг. Так, наприклад, банк BankMobile знизив витрати на технічне 

обслуговування каналів на 85% в 2016 році. Банк MetroBank відкриває новий 

рахунок для клієнтів лише за 15 хвилин[3]. А щоб відкрити електронний кошик в 

банку digibankbyDBS і стати клієнтом, потрібно всього 90 секунд[4].  

На сьогоднішній день надзвичайно важливо для банків інтегрувати свої 

процеси в сферу цифрових технологій. Враховуючи механізм провадження 

цифрових технологій у банківську сферу, на думку експертів SAP [5], доцільно 

виділити чотири найбільш актуальні моделі цифрового банкінгу: 

- банкінг як сервіс - зазвичай використовується для кооперації різних 

організацій, за цією моделлю банк отримує перевагу за рахунок розширення 

каналів продажів своїх послуг; 

- інклюзивний банкінг - передбачає вихід банку в нові сегменти і надання 

ключових банківських сервісівна базі мобільних і хмарних технологій; 
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- розширений банкінг - передбачає встановлення партнерських 

взаємовідносин з іншими сервісними компаніями. Мета - стати єдиною точкою 

входу для отримання послуг, одночасно розширюючи їх портфель. Коли клієнт 

купує нерухомість, банк не тільки забезпечує позику або інші фінансові операції, 

але і надає пакет індивідуальних додаткових сервісів на зразок страхування для 

позичальника або майна; 

- цифровий супермаркет - банк створює єдиний торговельний майданчик 

електронної комерції, на якому надає свої роздрібні продукти і послуги, а також 

послуги своїх партнерів. Це можуть бути страхові продукти, покупка ліцензій на 

програмне забезпечення, туристичні послуги, популярні товари. Партнери банку 

отримують доступ до великої аудиторії потенційних клієнтів, банк - можливість 

розширити клієнтську базу і запропонувати вже існуючим клієнтам нові послуги. 

Для таких банків в європейській консалтинговій практиці існує новий термін – 

«FinTechs». Це вже не скільки фінансові установи, а скоріш ІТ-орієнтовані 

компанії, і роль технологій у їхній роботі є не просто значущою, а ключовою.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що на думку фахівців, 80% банків бажають 

замінити свої основні системи у найближчі п'ять років [4]. Однак, крім того, що це 

вимагає повного оновлення основних засобів, існує кілька інших перешкод для 

максимального росту оцифрування. Існують історичні бар'єри для оцифрування 

банківських систем та високі витрати на технічне обслуговування. Регулювання 

також відіграє певний чинник й перешкоджає швидкому та повному 

впровадженні інновацій - втрачається час та ресурси, які можна витратити та 

вкласти в інновації. Крім того, оцифрування є дуже дорогим проектом [4]. 

Більшість фінтех-експертів стверджують, що те, що ми бачимо сьогодні - це 

не цифровий банкінг. Це оцифровані банківські послуги.Фінансові продукти, які 

з'явилися 50 і 100 років тому, були просто адаптовані до цифрової ери, і тепер 

надаються за допомогою інтернету і смартфонів. Цей процес трансформації 

можна порівняти з переходом багатьох ЗМІ в онлайн-середовище, завдяки чому 

ми перейшли від читання газет до відстеження новин в мережі.Велика кількість 

експертів вважають, що справжні інновації будуть активніше розвиватися, як 

тільки банки і фінтех-стартапи відійдуть від модернізації банківських послуг і 

почнуть масово впроваджувати нові цифрові можливості. 

В останні роки нові гравці в сфері фінансових послуг зробили революцію, 

головним чином, в трьох сегментах: платежах, кредитуванні та особистих 

фінансах. Фінтех-компанії фокусуються на цих сферах тому, що в них 

найпростіше організувати цифрову взаємодію. А їх можливості можуть надати 

користувачам повну прозорість процесів.Якщо ж ці фінтех-компанії будуть 

використовувати свою швидкість і вміння створювати інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс для створення абсолютно нових фінансових продуктів, ми зможемо 

краще зрозуміти майбутні можливості цифрового банкінгу. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО 

БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

 

Результатом стрімкого проникнення інформаційних технологій в банківську 

сферу є модернізація використовуваних і створення нових банківських продуктів, 

послуг, технологій, серед яких чільне місце посідає запровадження дистанційного 

банківського обслуговування. Клієнтам зараз мало просто мати можливість 

отримати той чи інший продукт – зараз їх цікавить якість послуги та часові 

витрати на її отримання. Необхідність при здійсненні кожної банківської операції 

вибирати час для особистого відвідування відділення банку негативно оцінюється 

клієнтами. У даній ситуації конкурентну перевагу отримують банківські 

установи, що надають своїм клієнтам послугу з дистанційного банківського 

обслуговування. 

Однією з перспективних форм дистанційного банкінгу є інтернет-банкінг. 

Для банків освоєння віртуального простору дає багато переваг, насамперед за 

рахунок економії витрат. Завдяки економному онлайн-обслуговуванню банк може 

пропонувати більш вигідні умови, одночасно прискорюючи процес обробки 

банківської інформації, що сприяє залученню нових клієнтів та освоєнню нових 

ринків без відкриття додаткових офісів продажу.  

Одним з новітніх напрямків розвитку дистанційного банкінгу є розвиток 

мобільного банкінгу, що дозволяє управляти власним рахунком дистанційно за 

допомогою мобільного пристрою. Зручність та простота використання в су-

купності з широким розповсюдженням сучасних гаджетів робить мобільний 

банкінг відмінним інструментом для розвитку банківського бізнесу за межами 

відділення. Ураховуючи, що на початок 2017 р. існує понад 56,6 млн. активних 

сім-карток мобільної телефонії (це 133 одиниці на 100 жителів) та 16,7 млн. 

користувачів Інтернет по стаціонарних лініях (39 точки доступу на 100 жителів) 

http://news.sap.com/wp-content/blogs.dir/1/files/IDC-WP-Digital-Transformation-in-Banking-Final.pdf
http://news.sap.com/wp-content/blogs.dir/1/files/IDC-WP-Digital-Transformation-in-Banking-Final.pdf
https://www.temenos.com/globalassets/mi/other/%20temenos-digital-banking-web-final-17-3.pdf
https://www.temenos.com/globalassets/mi/other/%20temenos-digital-banking-web-final-17-3.pdf
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/banki-i-bankovskie-servisy-v-epohu-peremen-chetyre-modeli-cifrov-315401/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/banki-i-bankovskie-servisy-v-epohu-peremen-chetyre-modeli-cifrov-315401/
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[1, с. 422], розвиток мобільного банкінгу є першорядним напрямом розвитку 

безготівкових платежів. 

У розвинених країнах все більшої популярності набуває використання 

технологій біометричної ідентифікації держателів карток (як правило, 

використовується розпізнавання відбитків пальців), що значно підвищує безпеку 

здійснення транзакцій. 

Розвиток кожного виду дистанційного банківського обслуговування має свої 

особливості і критерії доцільності запровадження. Так величина комісійних 

доходів від дистанційного обслуговування зростає більш швидкими темпами, 

аніж від традиційного, а частка фізичних осіб в структурі комісійних доходів 

банку від дистанційного обслуговування значно більша за частку юридичних осіб. 

Отже, можна стверджувати, що даний вид банківського обслуговування 

користується високим попитом з боку фізичних осіб та є ефективним. 

Головною причиною гальмування розвитку дистанційного банкінгу в Україні 

є невпевненість населення в безпеці такого способу здійснення платежів та 

недосконалість технічних рішень. Це підтверджує і статистична інформація, яка 

свідчить про зростання кількості несанкціонованих переказів, тобто шахрайства 

через онлайн-банкінг, на 24% лише за 2017 р. [2]. Сервіс СМС-повідомлень 

вирішує цю проблему лише частково.  

На сучасному етапі розвитку технологій банківського регулювання та 

нагляду зарубіжні фахівці акцентують увагу переважно на ризиках, що пов’язані з 

технологічним прогресом у банківській сфері. Так, у матеріалах одного з 

основних органів банківського регулювання та нагляду США – Управління 

контролера грошового обороту – до ключових ризиків, що пов’язані з 

електронними банківськими операціями, відносять: 

- ризики, пов’язані із залежністю від постачальників та провайдерів; 

- ризики, пов’язані із забезпеченням безпеки, цілісності та конфіденційності 

банківських даних; 

- ризики, пов’язані із авторизацією, автентифікацією та підтвердженням 

достовірності і прав користувача; 

- ризики, пов’язані зі стратегією ведення електронного бізнесу та діловими 

операціями; 

- ризики, що пов’язані із плануванням безперервного проведення бізнес-

операцій; 

- ризики, пов’язані із допуском до проведення тих чи інших операцій та 

юридичними питаннями; 

- ризики, пов’язані із комп’ютерними злочинами та з відмивання коштів [3, с. 

201]. 

Вважаємо, що враховуючи особливості національної банківської системи, 

цей перелік варто доповнити ще такими факторами:  

1) низький рівень обізнаності використання інноваційних технологій 

існуючими та потенційними клієнтами(особливо серед користувачів літнього 

віку); 

2) недостатній рівень підготовки співробітників комерційних банків у 

питаннях забезпечення інформаційної безпеки та управління відповідними 

супутніми ризиками;  
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3) відсутність чіткого законодавчого регулювання процесу надання послуг 

через дистанційні канали. 

Таким чином, впровадження банками системи дистанційного банкінгу 

пояснюється значним переліком очевидних переваг, що приваблюють клієнтів, а 

також допомагають банківським установам займати конкурентоспроможну 

позицію на ринку. Проте використання електронної системи обслуговування, як і 

будь-якої іншої, провокує появу специфічних ризиків та посилення традиційних 

ризиків, реалізація яких може негативно відобразитися на фінансовій стабільності 

та діловій репутації банку на ринку фінансових послуг. 

Частково цим ризикам може запобігати використання технології blockchain у 

банківських операціях. Крім того, світовим трендом є перехід до біометричної 

авторизації платежів – так, Японія вже розпочала тестування безготівкових 

платежів з біометричною аутентифікацією для іноземних туристів - платформу 

Omotenashi (що в перекладі – «гостинність») [2]. У системі туристи можуть 

реєструвати відбитки пальців, дані кредитної картки та інші персональні дані, аби 

потім здійснювати безготівкові платежі за покупки, обід, проживання та інші 

сервіси одним дотиком пальця. Третьою тенденцією є розвиток p2p-кредитування 

– незважаючи на наявні ризики, такі системи стають популярними і присутні 

навіть в Україні. 

Основні тенденції і розвитку інтернет-банкінгу зараз, на наш погляд, такі: 

1. Залучення банками клієнтів до активного використання сервісу − клієнт 

має розуміти, навіщо і чому йому потрібен інтернет-банкінг. 

2. Розширення числа одержувачів платежів – кожен клієнт повинен мати 

можливість оплатити ту послугу, яка необхідна саме йому. На сьогодні 

регіональні локальні банки найчастіше виграють у великих банків за рівнем 

задоволеності числом провайдерів, послуги яких вони можуть сплатити у себе в 

регіоні. 

3. Спрощення процесів проведення операцій. Сучасному користувачу вже не 

хочеться перейматися заповненням платіжного доручення, йому необхідно 

провести операцію, і зробити це він хоче максимально швидко і просто. 

Подальший розвиток інтернет-банкінгу в Україні буде обумовлено 

декількома чинниками: наявність доступу до мережі Інтернет в регіонах, 

зростання рівня фінансової грамотності населення, розвиток законодавства у 

сфері документообігу. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що хоча до 

повноцінного дистанційного банкінгу в Україні ще далеко, банкіри старанно 

вивчають досвід зарубіжних колег. Основна проблема - дотримати баланс між 

захищеністю системи і простотою здійснюваних операцій. Ідеально захищена 

система буде настільки складною, що нею ніхто не буде користуватися. Однак 

головне уразлива ланка - людина, і, як визнають банкіри, займатися треба не 

тільки забезпеченням безпеки, а й «освітою» клієнтів.  

Таким чином, передовий зарубіжний досвід розвитку дистанційного банкінгу 

для фізичних осіб допоможе українським банкам застосувати його на практиці, з 

урахуванням особливостей банківської системи України. На нашу думку, 

вітчизняним банкам варто здійснювати перехід до біометричної авторизації 

платежів, що не лише знизить ризики для клієнтів при здійсненні банківських 



65 

 

операцій дистанційно, але й збільшить їх довіру до банківської системи та 

сприятиме її подальшому розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Прямий або віртуальний банк (directbank, branchlessbank, virtualbank, internet-

onlybank) –це  банк без будь-якої філіальної мережі, який пропонує свої послуги 

через Інтернет-банкінг, а також може надавати доступ до коштів через банкомати 

(часто через міжбанківську мережу), пошту та мобільні телефони. 

Віртуальні банки пропонують деякі або всі ті самі послуги, які надаються 

традиційними банками, але віртуальні банки існують лише в Інтернеті. Вони, як 

правило, вимагають нижчі збори та платять більші відсотки через низькі накладні 

витрати[1]. 

Уникаючи витрат, що пов'язані з функціонуванням філій банку, прямі банки 

можуть значно заощадити. В результаті це дає можливість збільшити відсоткову 

ставку, що нараховується на залишок коштів на рахунку, знизити плату за 

послуги або надати інші преференції своїм клієнтам. 

Концепція прямого банку набула популярності з появою онлайнових 

банківських технологій на початку 1990-х років. Стрімкий розвиток онлайн-

технологій призвів до створення цілого ряду прямих банків, хоча більшість з них 

належали традиційним банкам.  

Багато прямих банків пропонують лише онлайн-накопичувальний рахунок та 

надають більш високі відсоткові ставки, ніж їх традиційні конкуренти.  

З середини 2000-х рр. інтернет-банкінг і телефонне банківське 

обслуговування стало основою роздрібного банківського обслуговування на 

території західних країн. Більшість традиційних банків включили онлайн-

послугидо своїх основних послуг. Також відбулось трансформування та 

зменшення філіальних мереж з ціллю надання тих переваг, що властиві для 

прямих банків. 

http://www.bankchart.com.ua/e_banking/statti/yaki_novinki_v_e_bankingu_z_yavilisya_i_buli_vprovadzheni_v_2016_rotsi_komentuyut_eksperti
http://www.bankchart.com.ua/e_banking/statti/yaki_novinki_v_e_bankingu_z_yavilisya_i_buli_vprovadzheni_v_2016_rotsi_komentuyut_eksperti


66 

 

Інтернет-ресурс statista.com надає цікаву інформацію щодо кількості клієнтів 

глобальної мережі послуг прямих банків. Цікавим є факт, що станом на 2010 рік 

було зареєстровано приблизно 62 млн. користувачів[2], а станом на кінець 2017 

року – понад 120 млн.[2]. Отже, за 8 років ринок послуг прямих банків зріс вдвічі 

в розрізі кількості користувачів. 

До 10 найбільших прямих банків відносяться:«Ally», «В» ,«BankMobile» , 

«CBDNow», «Chime», «Digibank», «Fidor», «Finn», «FirstDirect», «GoBank»[3]. 

Цікавоюособливістю є те, що 8 з них булистворені в проміжкуміж 2010 та 2017 роками. 

До недоліків прямих банків відностять: 

1. Банківські відносини. Традиційний банк надає можливість розвивати 

особисті стосунки з цим банком. Знайомство з людьми у вашому місцевому 

відділенні може стати перевагою, коли вам потрібна позика чи спеціальна 

послуга, яка зазвичай не пропонується публіці. Простіше отримати підтримку 

банку, якщо є хтось, хто розуміє ваш бізнес і може гарантувати свій операційний 

план[4]. 

2. Проблеми з певними транзакціями. Традиційний банк може приймати 

засідання та залучати експертів для вирішення конкретної проблеми. Крім того, 

міжнародні операції можуть проводитись складніше (чи не проводитись взагалі) в 

деяких прямих банках[4]. 

3. Обмежена кількість послуг. Деякі прямі банки не можуть пропонувати всі 

комплексні фінансові послуги, такі як страхові та брокерські рахунки, які 

пропонують традиційні банки. Традиційні банки іноді пропонують спеціальні 

послуги лояльним клієнтам, наприклад, рекомендовані ставки та інвестиційні 

поради без додаткової оплати[4]. 

4. Безпека. Облікові записи можуть піддаватися фішингу, хакерським 

атакам, шкідливим програмам та іншим неавторизованим діям[4]. 

22 листопада 2017 року колишні топ-менеджери Приватбанку повідомили 

про офіційний запуск проекту Monobank.Monobank відразу почав позиціонувати 

себе як "банк без відділень". Проте сам по собі він банком не є[5]. Фактично, 

Monobank – це просто онлайн-платформа, що прив׳язана до Universal банку. 

Monobankпропонує кешбек. Залежно від виду товарів і послуг, за які клієнт 

Monobank буде платити карткою, йому повернеться на рахунок від 2 до 20% від 

вартості товару чи послуги[5]. Незважаючи на те, що кешбек вже давно не 

викликає здивування в західних карїнах, для України ця опція є досить 

інноваційною. Наявність подібної послуги на ринку має простимулювати 

розвиток конкуренції на ринку банківських послуг в сфері обслуговування 

громадян. 

Monobank може стати першим кроком до створення реальних прямих банків 

на території України.Наявність прямих банківбуде сприяти збільшенню обсягів 

безготівкових розрахунків. Таким чином, створення прямих банків може значно 

допомогти українському суспільству у вирішенні проблеми рівня корупції. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТФОРМИ FINTECH 

Актуальністьобраної теми полягає у зміні функціонування більшості 

підприємств, які застосовують у своїй діяльності мобільні платежі, грошові 

перерахування, кредити, збір коштів та управління активами. Окрім цього, варто 

зазначити, що завдяки активному впровадженню FinTech у новітні розробки 

наразі з’являється все більше й більше можливостей виведення стартапів із стадії 

«ідеї»  у стадію застосування в реальному світі. 

Метою даної роботи є ознайомлення з кредитною діяльністю FinTech 

платформ на прикладі передових країн світу, які застосовують власні FinTech 

розробки у різних сферах діяльності. 

Предметом розгляду виступають існуючі FinTech платформи, які 

зарекомендували себе як успішні. Саме вони є поштовхом до заснування 

платформ подібного формату в Україні. 

Основним завданням роботи було ознайомитися та провести аналіз стосовно  

зарубіжних FinTech платформ, які на сьогоднішній день набули визнання у 

міжнародній економіці. 

ДільністьFinTech платформ у різних країнах світу не можна звести до 

загального опису, оскільки кількість їх різновидів досить велика і відповідно 

функціональні характеристики не є шаблонним механізмом для всіх цих 

видів.Саме тому наразі не існує  єдиної бізнес-моделі онлайнової платформи, що 

була б прийнята одночасно усіма країнами. Натомість наявна певна група базових 

FinTech платформ, які задовольняють більшість країн світу. 

Насамперед варто розпочати з традиційної моделі кредитування P2P.Її 

загальна ідеяґрунтується на створенніонлайн-ринку, що виконував би функцію 

зведення кредитора та позичальника на підставі висунутих вимог. 

Процес кредитування P2P починається з реєстрації позичальника та 

розміщення кредитної інформації, на основі якої інвестори обирають майбутні 

https://www.statista.com/statistics/713911/number-of-clients-of-direct-banks-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/713911/number-of-clients-of-direct-banks-worldwide/
https://thefinancialbrand.com/69560/25-direct-online-digital-banks/
https://www.investopedia.com/articles/pf/11/benefits-and-drawbacks-of-internet-banks.asp
https://www.investopedia.com/articles/pf/11/benefits-and-drawbacks-of-internet-banks.asp
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кредити. Досить часто така інформація представлена даними про суму кредиту, 

промисловість позичальника, термін кредитування, дохід від позичальника тощо. 

Таким чином кредитори не обмежені у перегляді необхідної їм інформації, 

стосовно потенційних позичальників та можуть вибрати фінансування найкращих 

за їхніми вимогами наявних на ринку кредитів. 

У той же час платформи часто допомагають у процесі відбору самих 

кредиторів, надаючи оцінки кредитних ризиків,отримані від зовнішнього 

постачальника або створені внутрішньою системою класифікації. Зазвичай такі 

оцінки згрупованіу єдиний кредитний рейтинг. Покриття кредитних ризиків може 

бути для всього портфеля або частини портфеля. Наприклад, деякі платформи 

пропонують лише резервний фонд для позик. Ставки ризику у передових країнах  

дещо різняться, а саме: у  Кореї кошти покривають 50-70% від основної суми, в 

той час як охоплення коштів для найбільшої платформи в Італії - 2,5%. 

У середовищі онлайн-платформиP2Pкредити виникають тільки в тому 

випадку, якщо ціль фінансування позичальника задовольняється протягом 

визначеного строку.Кошти та погашені договірні позики відокремлюються на 

власному рахунку платформи, при цьому оператор платформи отримує прибуток 

від плати, що вноситься сторонами,які  здійснюють операції. У більшості 

випадках це: плата за установку рахунку, виділення позики та погашення 

поточного кредиту. 

Також варто зазначити, що ключовим елементом ефективного 

функціонування онлайн-ринку є процес встановлення процентної ставки за 

кредитами. Загалом виділяють 3 загальних підходи.  

За першим підходом інвестори розміщують процентні ставки для кредитів у 

процесі аукціону в межах максимально прийнятної ставки, встановленої 

позичальником, та мінімальною ставкою ризиків, встановленою оператором 

платформи. 

У другому випадку платформи встановлюють ставку, яка ґрунтується на 

ступені кредитного ризику, призначеного для позики. 

Третій підхід базується на позичальниках, що отримують орієнтовану ставку, 

яку вони могли б отримати на онлайн-ринку, беручи до уваги можливий ризик. 

Інвестори можуть порівняти ці індикативні ставки для різних варіантів 

кредитування на платформі. Позичальники та інвестори відповідно встановлюють 

максимальні та мінімальні ставки, які вони готові отримати. 

Порівнючи діяльність FinTech із функціонуванням традиційних банків, варто 

зазначити, що платформи зазвичай використовують більшу кількість джерел 

даних, а в деяких випадках нових типів аналітичних та нетрадиційних джерел 

даних.Наприклад, на веб-сайті індійської платформи P2P LendBox зазначається, 

що він враховує обробку даних, до складу яких входить також поведінка витрат в 

Інтернеті. Ще одним прикладом можуть слугувати онлайн-платформи у Китаї – 

Інтернет-інфраструктура пари Dianrong – , що використовуються для надання 

коштів з офлайновими процесами. 

Окрім традиційної онлайн-платформи P2P, також варто розглянути 

нотаріальну модель FinTech. Особливістю її функціонування  є те, щоплатформи 

виступають в ролі агента, який об'єднує кредиторів та позичальників, а банки 

створюють всі кредити, які потім продають або призначають їх кредиторам. Отже, 
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на відміну від попередньо розглянутої моделі, у схемі даного різновиду FinTech 

платформи з’являється ще один агент взаємодії – партнерський банк.Нотеріальна 

модель наразі користується досить великим попитом у таких країнах, як 

Німечинна, Корея та США. Переважання у використанні саме такої моделі, 

наприклад, у Німеччині можна пояснити через наявність регуляторних обмеження 

щодо неавторизованих установ, що видають кредити, у той час як у Кореї 

нотаріальна модель набула популярності у зв’язку з тим, що більшість кредиторів 

FinTech заснували монетизатор як дочірню компанію, яка бере початкові позики 

за рахунок коштів, отриманих через платформу кредитування від інвесторів. 

Наступна онлайн-платформа кредитування представлена гарантованою 

моделлю повернення. Відмінна ознака її функціонування полягає в гарантованій 

дохідність, тобто оператор платформи гарантує  виплату основної суми кредиту 

та/або відсотків за кредитом. Широкого застосування вона набула в таких країнах, 

як Китай та Швеція. 

Іншим різновидом платформ кредитування є балансова модель. Вона 

функціонує за наступним принципом: позики створюються та зберігаються на 

власному балансі, аналогічно звичайній бізнес-моделі небанківського кредитора. 

Наразі дана модель набула особливої популярності в Канаді, Австралії та США. 

Окрім цього, деякі платформи нерухомості FinTech в Об'єднаному Королівстві 

також інвестують безпосередньо в позики. Наприклад, платформа кредитування 

майна P2P – Wellesley –  має окремий фінансовий інструмент, який спирається на 

передачу кредитів платформі. 

Останньою моделлю у розгляді найбільш поширених наразі платформ 

кредитування є торгова модель рахунків-фактур. На сьогоднішній день усе більше 

й більше підприємств використовують послуги з фінансування рахунків-фактур 

для управління грошовими потоками, адже надалі вони дозволяють продавати 

рахунки-фактури або дебіторську заборгованість третій особі, яка надає їм 

негайну ліквідність зі знижкою. Тож, розглядаючи дану модель, досить важливо 

відрізняти факторинг з регресом від факторингу без регресу. Придбанням 

дебіторської заборгованості підприємства в обмін на ліквідність та водночас 

включення в себе ризик дефолту боржника є провідними характеристиками для 

факторингу без регресу. Втім факторинг з регресом не володіє  останньою 

ознакою, тобто за даної моделі відповідальність за ризик залишається за 

первісним кредитором. 

Відмінність торгової моделі рахунків-фактур від інших полягає у коротшому 

періоді часу між обробкою рахунків-фактур та наданням ліквідностіменшому, 

мінімальному порогу обороту або факторингу індивідуальних рахунків-фактур, а 

також у фінансуванні конфіденційності для боржників. Можливість швидко 

отримати невеликі суми безготівкового фінансування означає, що такі платформи 

FinTech у більшості своїх випадків, надають кредити для початківців або клієнтів 

малого бізнесу, на відміну від традиційних факторингових компаній. 

Такожварто розглянути, які зміни відбулися в поведінці кредиторів та 

позичальників, що відповідно вплинули на діяльність FinTech та дещо змінили 

його характер функціонування. Щодо еволюції ролі кредиторів, то треба 

зазначити, що спочатку традиційні платформи кредитування пропонували 

приватним особам інвестувати свої кошти позичальникам. Втім із часом багато 
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платформ все більше розширювали свою базу інвесторів, таким чином 

приєднавшидо неї ряд інституційних інвесторів, насамперед такі зміни відбулися 

у США, Австралії, Канаді і Китаї. Щодо позичальників, то відбулася сегментація 

фінансового кредиту на споживчі та комерційні кредити. Найбільш поширеною 

метою споживчих кредитів FinTech є рефінансування чи консолідація 

заборгованості (характерне для США). У меншій мірі споживчі кредити також 

вилучаються на придбання автомобіля або вдосконалення житла в Австралії, 

Франції та Італії. 
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ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В СВІТІ 

 

Банківські інновації – це діяльність банку, спрямована на впровадження 

принципово нових продуктів та послуг, а також інноваційних способів управління 

банківською установою з метою отримання переваг порівняно з конкурентами та 

високих доходів. Інноваціями можна називати нововведення у всіх сферах 

функціонування банку, що дають змогу досягти певного економічного або 

стратегічного ефекту [1, с. 35]. 

Досягнення максимальної прибутковості банком нерозривно пов’язане з 

клієнтом. Клієнт став основним двигуном розвитку банківських інновацій. 

Інтегрованість людини в сучасні процеси автоматизації та інформатизації 

відображується і на діяльності банків. Таким чином з’являються інновації, 

орієнтовані на послуги з управління коштами клієнта [2]. 

Такі інноваційні продукти та послуги як інтернет-банкінг, мобільні додатки, 

е-банкінг, електронні гаманцізастосовуються банками світу вже не один рік,тому 

варто визначити останні інноваційні технології у банківському секторі. 

ОрганізаціяBAIGlobalInnovationAwardsпроводить дослідження інновацій у галузі 

фінансових послуг по всьому світі. Серед переможців за 2017 рік є і банківські 

інновації, які доцільно розглянути. 

Банки за допомогою інноваційних технологій все частіше взаємодіють з 

клієнтами через соціальні мережі, наприклад,  HDFC BankOnChat(Індія) - чат-

https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
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платформа на Facebook Messenger, яка надає комерційні послуги, такі як оплата 

векселів, замовлення поїздок, оплата рахунків за комунальні послуги та інші. 

HDFC BankOnChat побудований на платформі штучного інтелекту на базі 

технології Natural Language Processing (NLP), програма розуміє намір користувача 

на основі текстового вводу. Протягом шести місяців після запуску продукту більш 

ніж 50 000 користувачів здійснили операції через HDFC BankOnChat[3]. 

Emirates NBD (ОАЕ) є світовим лідером у галузі інновацій, розробляє зручні 

для користувача продукти щороку. Банк постійно вдосконалює внутрішні 

інноваційні програмами "EDGE", зовнішні інновації з відкритими банківськими 

ініціативами та "FinTechHangouts". Постійне зростання інноваційних технологій 

перетворює ENBD на фабрику інновацій [3]. 

B2B Pay (Європа) - віртуальні банківські рахунки з унікальними номерами 

IBAN в Європі. B2B Payздійснює миттєві перекази до Європи на віртуальний 

банківський рахунок. Програма здатна збирати платежі з 35 європейських країн і 

заощадити до 80 відсотків за валютними курсами та міжнародними переказами. 

За додаткову плату можна здійснювати перекази SEPA або міжнародних 

платежів, придбання кредитної страховки або виставлення рахунків [3]. 

BankMillennium та PKO BankPolski(Польща) розробили інновацію, що 

дозволяє мільйонам клієнтів отримувати доступ до широкого кола публічних 

послуг через веб-сайти електронного банкінгу. Перевагою послуг електронного 

банкінгує можливість створення надійних профілів, зберігаючи при цьому 

високий рівень якості та безпеки [3]. 

Основна частина банківських інноваційних технологій спрямована на 

клієнта, проте деякі банки вкладають кошти в інноваційні розробки і для 

управління персоналом. Для прикладуінтелектуальне управління робочими 

місцями DenizBank (Туреччина) - це інноваційний інструмент, який зосереджує 

увагу на показниках вартості та ефективності за допомогою CRM-технологій та 

бізнес-аналітики. За допомогою інтелектуального інструменту управління 

персоналом можна уникнути незбалансованого розподілу робочого навантаження 

між підрозділами та неефективного управління ресурсами[3]. 

У майбутньому можна чітко прогнозувати розширення можливостей 

дистанційного обслуговування клієнта, а також розширення функцій платіжної 

картки, яка незабаром зможе стати універсальним високотехнологічним 

фінансовим продуктом, зібравши та синхронізувавши на своїй платформі ключі 

доступу до бонусів, партнерських програм, програм лояльності, кредитів, 

обмінно-валютних операцій, грошових переказів тощо [2]. Крім того банки будуть  

більшими обсягами фінансувати інновації для персоналу, при цьому основну 

увагу звертаючи на рівномірний розподіл навантаження та комфортність праці. 

Отже, інноваційні технології є ключовим елементом для ефективної 

діяльностібанків, оскільки сприяють зниженню витрат на здійснення банківських 

операцій, максимальному охопленню клієнтської бази, в результаті чого зростає і 

прибутковість банківських установ. Інноваційні банківські технології в світі 

спрямовані не лише на тісний взаємозв’язок з клієнтами, але й безпосередньо на 

вдосконалення управління персоналом, крім того відбувається поступова 

інтеграція банків в соціальні мережі.  
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ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Введення інноваційних технологій у роботу банківського обслуговування 

значно модернізує банківські продукти та застосовані технології обслуговування 

клієнтів. Це можуть бути повністю новітні для банку послуги, і інноваційні 

продукти технології, цілеспрямовані на підвищення якості надання послуг 

клієнтам або підвищення ефективності розрізнених напрямків діяльності банку. 

Отже, дослідження даної теми, є надзвичайно актуальним.  

Питанню впровадження інноваційних банківських технологій, а саме, 

вдосконаленню банківських продуктів та послуг, приділялась і приділяється 

велика увага, як вітчизняними евої, О.Дзюблюка, І. Балабанової, Є. Золотової, М. 

Бітнер, Я. Гордона, М. Стоуна та інші.  

Але, незважаючи уваги на вирішення вченими багатьох питань, на сьогодні 

більшість інноваційних банківських технологій не визначено, багато банків 

банкрутують і не мало банків прагнуть працювати на перспективу, хочуть бути 

мобільними та інноваційними.  

Головною метою даної тези є з’ясування інноваційних банківських 

технологій ХХІ століття та можливостей їх розвитку в Україні.  

В сучасних умовах державні та комерційні банки України шукають 

ефективні шляхи розвитку банківської діяльності, використовують вагомі 

можливості для формування попиту на банківські продукти, обслуговування, 

залучення інвестицій, створення нових умов для співпраці з різними  клієнтами та 

максимального отримання прибутку. 

На практиці банки найчастіше використовують різноманітні банківські 

технології для досягнення максимального ефекту, при умові мінімальних витрат 

та максимального збільшення обсягу прибутку. Поширення нових інноваційних 

технологій та їх стрімкий розвиток спонукує до вагомих змін в банківській 

системі на глобальному рівні. Інноваційні банківські технології стають важливим 

стимулом розвитку світової банківської системи. Вони є одним з найбільш 

багатозначних факторів, що забезпечують функціонування банківської системи, 
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сприяють реалізації банківських продуктів та удосконаленню обслуговування 

клієнтів банку.   

Інтенсивне впровадження інноваційних технологій у банківську справу 

наприкінці ХХ – початку XXI століть здійснили істотний вплив на ефективність 

банківського бізнесу. Наслідком розвитку банківської діяльності є запровадження 

дистанційного обслуговування клієнтів, що є необхідною умовою 

конкурентоспроможності банку. Наслідком впровадження є зниження 

собівартості банківських послуг за рахунок скорочення витрат на утримання 

персоналу, обладнання робочих місць, утримання офісів, а також підвищення 

якість обслуговування.  

Найбільш розповсюдженою та зрозумілою є система «онлайн-банкінг» 

(online banking). Вона реалізується за допомогою Інтернету – інтернет-банкінг 

(Internet banking); телефону – телебанкінг (telebanking); портативних пристроїв – 

мобільний банкінг (mobile banking); персонального комп'ютера – е-банкінг 

(ebanking). Є також послуги, що засновані на системі віддаленого доступу це - 

цифровий телевізійний банкінг (DVT-banking) – надання віддаленого доступу до 

банківських операцій з телевізора; відео-банкінг (video-banking) – отримання 

банківських послуг за допомогою відеоконтакту з співробітниками банку в 

цілодобовому режимі без вихідних та зручній для клієнта формі: 

відеоконференція, голосовий зв’язок або текстове повідомлення; надання клієнту 

інформації за допомогою мобільного телефону.  

Ще декілька років тому назад було парадоксально зняти готівку в будь - який 

час доби в окремій зоні банку, самостійно провести ту чи іншу операцію, 

зв’язатися зі спеціалістом, заблокувати чи розблокувати карточку. Завдяки “Зони 

24” клієнт сьогодні самостійно може керувати власними рахунками, сплачувати 

комунальні послуги, гасити чи оформляти кредит, переводити кошти з карти на 

карту, поповнювати мобільний телефон, отримувати консультацію спеціаліста 

концентру тощо. 

Вже зараз банки прогнозують ще маштабнішого розширення можливостей 

дистанційного обслуговування, розвиток безготівкових розрахунків, 

удосконалення платіжної картки, що незабаром стане універсальним 

високотехнологічним фінансовим продуктом, зосередивши та синхронізувавши в 

себе доступ до бонусів, кредитів, обмінно-валютних операцій, партнерських 

програм, грошових переказів тощо.  

Привертає велику увагу населення до такої банківської інноваційної 

технології як електронний залишок. Введення такої інновації як “електронний 

залишок” дає змогу зменшити затрати та обіг монет, тому що залишок менше 

однієї гривні зачисляється на рахунок мобільного телефону клієнта або у вигляді 

електронного ваучера.  

Всі напрями інноваційних банківських технологій продовжують 

вдосконалюватись. Але, зазначимо, що не всі клієнти позитивно сприймають 

інноваційні технології банківської системи, оскільки всяка інновація вимагає 

відповідного розвитку ринку. 

Впровадження у побут населення бездротового доступу до Інтернету, 

мобільних технологій та розвиток дистанційних каналів обслуговування 

призводить до зміни роботи з клієнтами. 
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Отже, в сьогоднішніх умовах швидкого впровадження банківських 

інноваційних технологій є закономірність теоретичної мотивації та практичного 

впровадження, аналіз та оцінка ефективності реалізації банківської поведінки з 

урахуванням різноманітності застосовуваних інновацій.  
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕОБАНКІВ 

 

Протягом останніх років у світі спостерігається стійка тенденція до 

зростання рівня використання сучасних інформаційних технологій у реалізації 

фінансових послуг. Сучaснi клiєнти бaнкiв — це фiзичнi тa юридичнi особи, в 

життя тa дiяльнiсть яких вбудовaнa мобiльнiсть, iнтерaктивнiсть i рiзномaнiтнi 

електроннi комунiкaцiї. Тaкa ситуaцiя вимaгaє вiд бaнкiв розробки нових 

стрaтегiй розвитку електронного бiзнесу. Бaнки все більше приділяють уваги 

електронним технологіям, опановуючи цифрові канали збуту. Оскільки для 

України такий формат фінансово-кредитної установи є абсолютно новим, а 

закордоном вони з’явились не так давно, проте уже успішно завойовують ринок, 

виникає потреба у вивченні даного питання. Зокрема, відповіді потребують 

питання щодо сутності необанку, його можливостей та перспектив розвитку у 

світі.   

Дослідження поглядів науковців та фахівців на діяльність необанків 

показали, що наразі немає уніфікованого визначення даного терміну. На практиці 

такі банки також звикли іменувати онлайн- або віртуальними банками. У 

Великобританії їх відносять до челенжер-банків (challenger в перекладі з 

англійської – “той, хто кидає виклик”) [1],так як спочатку такі установи ставили 

на меті захопити клієнтів, які були незадоволені рівнем обслуговування у 

традиційних кредитних установах.  

http://www.prostobank.ua/internet_banking
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=8436153
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Ми погоджуємось з думкою Кінг Бретта - під необанком розуміти 

фінансовий інститут, який здiйснює свою дiяльнiсть виключно через мережу 

Internet, не мaє фaктичних представництв(відділень), зa винятком юридичної 

адреси [2],. Можливість виникнення таких банків в країні обумовлена рівнем її 

економіко- технологічного розвитку, наявністю адаптованого законодавства і 

стійкої банківської сфери.  

 Особливістю необанків є те, що окрім традиційних банківських послуг 

(рахунки і операції за ними, кредити, управління капіталом, інвестиції, депозити 

тощо) вони прагнуть використовувати й новітні інструменти, наприклад, P2P-

кредитування, краудфандингові платформи, фінансових роботів-консультантів, 

криптовалюту[1],. Також необанки, як правило, пропонують вищі процентні 

ставки, більш низький рівень комісій (або взагалі їх відсутність) і вищий клас 

обслуговування та підтримки.  

Необанки або самі отримують банківську ліцензію, або оперують на базі 

одного з існуючих банків, фактично купуючи оптом послуги у фінансової 

організації, яка виступає «фінансовим посередником», і продає їх уроздріб своїм 

клієнтам. Перший варіант прийнятний для більшості фінансових стартапів у 

Великобританії, яка в останні кілька років узяла курс на лібералізацію фінансової 

галузі. Другий – для  компаній з інших юрисдикцій, де отримання ліцензії є 

занадто дорогим і кропітким процесом.  

Окрім уже названих, необанки мають й ряд інших переваг. По-перше, вони 

існують в умовах найсучасніших інтерфейсів для клієнтів банку, а також 

оперативна та якісна підримка 24/7 клієнтів – є корпоративною цінністю для 

таких фінансових стартапів. 

По-друге, необанки швидко реагують на виклики з боку клієнтів,  тим самим 

розширюють та вдосконалюють продуктивний ряд (наприклад, миттєве 

управління рахунками, встановлення лімітів витрат за картками тощо.) 

 По-третє, необнаки випереджають традиційні банки за рахунок зниження 

або відсутності комісійних для клієнтів. Фундаментом для цього є те, що 

фінансові стартапи не витрачають гроші на обслуговування відділень, на 

операційну діяльність банку.  

Таблиця 1 

ТОП-10 кращих онлайн-банків світу [3] 

Банк 

Відсоток 

на 

залишок 

(%) 

12-міс 

депозит 

(%) 

Зняття 

коштів 

($) 

Підтримка 

24/7 

Живий 

чат 

Мобільний 

додаток 

Віддалений 

контроль за 

вкладом 

Ally bank 1.00 1.05 0 + + + + 

Bank5 connect 0.90 1.00 0 - + + + 

AloStar Bank of 

Commerce 

1.05 1.05 0 - - + + 

iGobanking.com 1.00 0.15 0 - - + + 

Incredible bank 1.11 1.00 15 - - + + 

Bank of Internet 0.61 1.00 0 + + + + 
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USA 

Discover bank 0.95 1.15 0 + - + + 

Synchrony Bank 1.05 1.25 0 - - + + 

Barclays Bank 

Delaware 

1.00 1.20 0 - - + + 

CIT Bank 1.05 1.22 0 - - + + 

Після оцінки 28 інтернет-банківських установ у рамках дослідження "Кращі 

онлайн-банки-2017" , GOBankingRates виявили 10 найкращих онлайнових банків, 

оцінюючи їхню комісію за користування карткою, прибутковість 

накопичувального рахунку, річні процентні ставки за депозитом, функції 

обслуговування клієнтів [3]. Аналіз даних, наведених у таблиці 1 показує, що 

процетні ставки різняться, проте більш-менш знаходяться на одному рівні, що 

притаманно для необанків, відмінною рисою для всіх - є навність мобільного 

додатку. 90% банків комісії за зняття коштів не стягують, підтримка 24/7 та 

живий чат є у трьох банках. 

Поступово зростає інтерес до необанків і в Україні. 22.11.2017 року був 

запущений проект «Monobank» [4], який позиціонує себе як «банк без відділень», 

банк здатен виконувати всі базові банківські операції :залучення депозитів, 

надання кредитів та ведення коресподентських рахунків. 

Отже, поява нового покоління клієнтів, зміна їх очікувань на фінансовому 

ринку, активне застосування смартфонів для керування фінансами, новий підхід 

до регіонального управління, розширений доступ до новітніх технологій, - усі ці 

фактори разом із демографічними, соціальними, економічними та регулятивними 

чинниками сприяли революції у сфері банківського бізнесу, результатом якої 

стала поява необанків [2].  

Подальший розвиток необанків у світі пов'язаний або із захопленням 

постійної частки цільової аудиторії, або ж із швидким нарощуванням своєї 

присутності у банківському бізнесі. Незалежно від того, яким чином будуть 

залучені технології, головним для необанків лишиться збереження високого рівня 

модульності своїх послуг, здатність задовольнити клієнтів мікро-сегменту за 

рахунок персоналізованих продуктів, а у перспективі – можливість співпрацювати 

із сегментом бізнесу (насамперед, малими та середніми підприємствами). 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

Штучний інтелект вже встиг стати частиною нашої реальності та впливає на 

наше життя навіть сильніше, ніж ми можемо собі уявити, адже без віртуальних 

особистих помічників на телефонах, навігаторів в автомобілях, чат-ботів в 

інтернет-магазинах нам вже складно уявити нашу повсякденність. Штучний 

інтелект вже зараз широко застосовується в медицині, освіті, транспорті, 

військовій сфері, проте, можливості його застосування зовсім не обмежені 

перерахованими напрямками. Використання технологій на базі штучного 

інтелекту на даний час є надзвичайно важливим та затребуваним і в банківській 

сфері.  

Штучний інтелект сьогодні став інновацією, яка формує майбутнє 

фінансових послуг, в тому числі і банківських. Дослідивши нинішні прогнози 

експертів щодо майбутнього банківської сфери, можна з легкістю помітити, що 

всі, як один визначають використання  технологій на базі штучного інтелекту, як 

один з головних векторів розвитку даної сфери. В цей же час провідне видання 

Форбс назвало застосування штучного інтелекту в банках «новою ерою фінтех -

рішень».[1] Безумовно, вже сьогодні банки застосовують такі технології, адже за 

результатами дослідження, яке провела індійська компанія Tata Consultancy 

Services 86% бізнес лідерів у банківській сфері використовують штучний 

інтелект, та практично кожен з опитаних вважає, що буде продовжувати 

впроваджувати його застосування ще більшою мірою  в найближчі 5 років.[4] 

Інтернет видання Analytics Vidhya повідомляє, що на сьогодні головними 

причинами, які стимулюють банки до впровадження штучного інтелекту є 

бажання підвищити продуктивність праці, вивчити нові можливості роботи з 

даними, а також залишатись конкурентоспроможними [2]. Варто зазначити, що 

сподівання таких банків цілком справджуються, адже технології на базі штучного 

інтелекту і справді несуть безліч переваг. Так, наприклад, доведено, що,  

продуктивність праці при впровадження технологій значно зростає, адже 

працівники будуть як мінімум менше часу витрачати на пошук та роботу з 

даними. Проте, це далеко не все, що штучний інтелект може зробити задля 

економії часу працівників.  

В той же час дехто вважає, що зростання продуктивності праці шляхом 

впровадження технологій на основі штучного інтелекту обов’язково призведе до 

скорочення кількості працівників. Слід зазначати, що таке твердження не зовсім 

відповідає дійсності, адже в той час, як деякі з працівників і справді можуть бути 

звільнені, з’являтимуться нові робочі місця для працівників, робота яких буде 

безпосередньо пов’язана з обслуговуванням технологій на базі штучного 

інтелекту. Так, наприклад, у 2015 банки, які використовують такі технології, 
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збільшили середню кількість робочих місць на 10%. При цьому планується, що до 

2020 це число становитиме 13%, а до 2025 - 16%. 

Також застосування штучного інтелекту може відкрити безліч можливостей 

для роботи з даними, які неможливо було б визначити, відмовившись від 

використання таких технологій. Так, наприклад , UKBusinessInsider повідомляє, 

що Goldman Sachs  інвестував 15 мільойонів доларів у стартап під назвою  Kensho, 

який використовує штучний інтелект, для того, щоб розшифровувати 

неструктуровані дані, такі як інтернет-статті чи записи в соціальним мережах. В 

разі успіху це може дозволити банку визначити потенційні фінансові проблеми 

клієнтів та, відповідно, у разі необхідності відкликати кредити.[3] 

Звичайно ж застосування штучного інтелекту дозволяє банкам залишатись 

конкурентоспроможними, адже саме інноваційна діяльність дозволяє рухатись 

вперед, в майбутнє. Банки, які застосовують такі технології не тільки оптимізують 

свою роботу, а й пропонують нові, зручніші можливості для своїх безпосередніх 

клієнтів. Також дані інновації дозволяють банкам пропонувати нові послуги, 

розширювати коло клієнтів. Саме за організаціями, які не бояться інновацій 

майбутнє. Більш того, інвестиції у штучний інтелект є дуже рентабельними. Знову 

ж таки, згідно з результатами дослідження Tata Consultancy Services інвестиції у 

штучний інтелект дозволили скоротити виробничі витрати на 13%, при цьому 

опитані банки повідомляли про збільшення доходу у областях, де вони 

застосовували штучний інтелект на 17%.  

Можливості застосування штучного інтелекту в банківській сфері 

надзвичайно широкі. Перш за все, його доцільно застосовувати у службі 

підтримки клієнтів, адже це дозволить досягти нового рівня комфорту при 

обслуговування клієнтів. Багато банків сьогодні потребують більш ефективного 

обслуговування своїх клієнтів і саме для цього можна і треба використовувати 

штучний інтелект. Він надасть людям повну цифрову підтримку незалежно від 

того треба їм допомога в переказі готівки, сплаті  рахунків чи чомусь іншому та 

дозволить повністю задовольнити їх потреби. До того ж всі операції можна 

оптимізувати та здійснювати через смартфони, що буде максимально зручним для 

клієнтів.  

Надзвичайно корисним є використання штучного інтелекту для виявлення 

шахрайства. Проблема шахрайства є дуже актуальною для банківського сектора, 

адже спостерігається тенденція до зростання кількості таких випадків по всьому 

світу. Надзвичайно проблематичним є те, що методи шахрайства з кожним разом 

стають все більш вишуканими і як би банки не старались вирішити проблеми з 

безпекою, особливого успіху вони не досягали. В такій ситуації саме штучний 

інтелект може стати вирішенням проблеми, адже його інструментарій дозволяє 

розпізнавати чинники, які свідчать про шахрайство та допомагати при 

розслідуванні випадків шахрайства. Штучному інтелекту притаманна можливість 

навчання, тому, обробивши масиви даних, пов’язаних з попередніми випадками 

шахрайства, такі технології можуть самостійно попереджувати наступні випадки. 

Таким чином, в режимі реального часу штучний інтелект запобігає шахрайству. 

Підвищити рівень безпеки може і біометрична ідентифікація, яка можлива знову 

ж таки завдяки штучному інтелекту. Технології розпізнавання голосу чи обличчя 
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дозволять зробити доступ до банківської програми більш безпечним та 

персоналізованим. 

Також штучний інтелект використовується в банківській сфері для вивчення 

фінансових ринку та прийняття рішень щодо доцільності інвестування в той чи 

інший проект. Багато банків сьогодні переходять на програмні системи на базі 

штучного інтелекту, які дозволять запобігати відмиванню грошей. Так само, як і 

інтернет-магазини банки сьогодні теж впроваджують алгоритми рекомендацій для 

своїх клієнтів, які на основі їх минулого досвіду порекомендують, наприклад, яку 

кредитну картку їм вибрати. І це далеко не повний перелік можливих варіантів 

застосування штучного інтелекту в банківській сфері.  

Без сумніву можна сказати, що майбутнє банківської сфери — це 

використання штучного інтелекту, яке матиме вирішальне значення для їх 

конкурентоспроможності на ринку. Застосування технологій на основі штучного 

інтелекту несе в собі безліч переваг для банківської індустрії, серед них можна 

виділити такі як зростання продуктивності праці, вивчення нових можливостей 

роботи з даними, зниження рівня виробничих витрат та підвищення рівня 

прибутковості. Існує безліч варіантів використання штучного інтелекту, які 

дозволять банкам оптимізувати власні організаційні процеси, підвищити якість 

обслуговування, рівень безпеки та й взагалі вийти на новий етап свого розвитку. 

Звичайно, впровадження таких технологій не буде ні простим, ні дешевим 

процесом, проте сучасним банкам слід інвестувати в своє майбутнє, в штучний 

інтелект. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ 

УЧАСТЮ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В 

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Банки з державною участю (частка яких у загальному обсязі активів 

банківської системи України становить 54,9 % за підсумками 2017 року) 

відіграють не лише важливе значення у соціально-економічному розвитку 

держави, а й провідну роль у впровадженні інновацій у вітчизняній банківській 

системі. Банки з державною участю, маючи переваги від державної участі в 

капіталі у вигляді джерел фінансових ресурсів для рефінансування, виступають 

одними з найбільш прогресивних банків у впровадженні інноваційних продуктів 

та реалізації інноваційної стратегії. 

На сьогодні, провідну роль на ринку банківських послуг відіграють такі 

банки з державною участю як АТ «Укрексімбанк» (13 % від загальних активів 

банківської системи за 9 місяців 2017 року) АТ «Ощадбанк» (17,35 % у активах 

банківської системи) та ПАТ КБ «Приватбанк» (20 % активів банківської 

системи). Серед банків з державною участю ПАТ КБ «Приватбанк» є найбільш 

інноваційним банком – виступає лідером за впровадженням інновацій не тільки 

серед вітчизняних банків, але й серед багатьох закордонних банків. Так, саме 

ПАТ КБ «Приватбанк» став одним з перших банків, який запустив на початку 

2017 року безконтактний гаманець (знижує час розрахунків, дає можливість 

відмовитися від готівки та пластикових карток при здійсненні оплати). 

Погоджуємося з думкою професора Крупки М.І., який зазначає, що «довіра 

до державних банків висуває за необхідне  пошук  компромісу  між  реалізацією  

функцій  покладених  на  них  державою,  проведенням  зваженої  політики  

оптимізації  ризиків  та  інноваціями для подальшого зміцнення власних 

конкурентних позицій на всіх сегментах ринку банківських  послуг» [1]. Саме 

тому актуальним видається визначення причин, які обумовлюють значну частку 

державної власності у банках та в контексті впровадження інновацій в банківській 

системі України. 

На нашу думку, при визначенні причин, які обґрунтовують певну частку 

держави у банківській системі кожної країни необхідно розглядати особливості 

пов’язані з історичними передумовами, соціально-економічним розвитком країни 

тощо. Так, Абрамова М.О. виділила такі причини домінуючої ролі банків з 

державною участю [2]: 

• спадщина командно-адміністративної системи; 

• необхідність функціонування банків, які обслуговують окремі потреби 

держави та фактично є агентами Уряду в реалізації державних програм;  

• наявність конкурентних переваг за рахунок: 1) низької вартості залучених 

ресурсів; 2) можливості надання великих кредитів і, як наслідок, обслуговування 

великих клієнтів (у тому числі, державних корпорацій);  

• надання банкам з державною участю різних повноважень в умовах 

економічної нестабільності (наприклад, підтримка ринку міжбанківських кредитів 

в умовах останньої світової фінансової кризи);  
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• підтримка великих банків в умовах криз; великі банки з державною 

участю в капіталі – це універсальні банки, що здійснюють широкий обсяг 

банківських операцій, отже, недоліки і порушення в області управління ризиками 

таких банків можуть призвести до істотних диспропорцій у функціонуванні 

банківської системи і грошового ринку. 

Інші вчені Андрюшин С. С. та Кузнецова В. В. обґрунтовують домінування 

державних банків на ринку банківських послуг такими причинами [3]: 

 отримання «у спадок» від СРСР: розвинутої інфраструктури, що дає 

можливість економити на капіталовкладеннях та філіальної мережі, що дозволяє 

використовувати ефект масштабу, здійснювати ціноутворення на основі змінних 

витрат та лідирувати за показником рентабельності; 

 наявність доступу до відносно дешевої ресурсної бази (рахунки 

бюджетних організацій, кредити рефінансування центрального банку,  грошові 

кошти міжнародних ринків капіталу тощо), що знижує процентні витрати банків; 

 наявність адміністративної та фінансової підтримки зі сторони органів 

державної влади, що покращує імідж банків – носіїв стабільності банківського 

сектору та впливає на залучення клієнтів та розвиток банківських операцій. 

Більш ґрунтовною видається позиція вчених Ейяті Едуардо Леві (Yeyati, 

Eduardo Levy), Мікко Алехандро (Micco, Alejandro) та Паніца Уго (Panizza, Ugo) 

щодо виділення чотирьох груп причин державних інвестицій до банківських 

систем країн світу [4]: 

1) забезпечення безпеки та надійності банківської системи; 

2) пом’якшення недоліків ринкової економіки, пов’язаних з асиметричністю 

інформації; 

3) фінансування соціально значимих (але неприбуткових) проектів; 

4) сприяння фінансовому зростанню та наданню доступу до конкурентних 

банківських послуг жителями віддалених територій. 

Перша група причин державної частки власності у банківській системі 

пов’язана із забезпеченням надійності банківської діяльності. Банківські установи 

мають свої специфічні риси, що обумовлено залученням вільних фінансових 

ресурсів клієнтів у вигляді депозитів та подальшого їх вкладення у кредити. Але 

сама по собі дана діяльність банків ще не є причиною державної власності на 

банки. Роль держави проявляється в запобіганні значних негативних наслідків, які 

можуть бути обумовлені банкрутством банків. Крім того, специфіка діяльності 

банків ще й в тому, що вони виступають джерелом коштів для розширення 

підприємницької діяльності, а також важлива роль належить даним фінансово-

кредитним установам в реалізації грошово-кредитної політики держави.  

Друга група причин появи державної частки власності у банківській системі 

пов’язана з тим, що банки задля побудови довгострокових, взаємовигідних 

відносин із клієнтами потребують достовірної інформації з різних джерел, крім 

того, банківські установи під час своєї діяльності інтенсивно продукують 

інформацію. Асиметричність інформації може призвести до негативних наслідків. 

Аналогічним чином діє відсутність достовірної та правдивої інформації. 

Третя група причин пов’язана з тим, що власники приватних фінансово-

кредитних установ є незацікавленими у фінансуванні соціально-значимих для 



82 

 

суспільства проектів. Наступна причина у цій групі полягає в тому, що приватні 

банки можуть зірвати проведення монетарної політики держави, зокрема, маючи 

обмежені стимули для кредитування підприємницької діяльності в період застою 

економіки. Крім того, державне втручання в банківську систему може бути 

виправдано за відсутності розвинутого ринку капіталу, який дозволяє 

використовувати альтернативні джерела фінансування. 

Остання сукупність причин, які обґрунтовують втручання держави в 

банківську систему полягає у тому, що для приватних банків є не вигідним 

відкриття філій та відділень у сільських та ізольованих районах. Отже, державне 

втручання є необхідним для надання банківських послуг жителям цієї місцевості. 

В основі даної групи причин лежить два переконання: по-перше, надання доступу 

до банківських послуг може підвищити фінансове становище населення з 

позитивними ефектами на соціально-економічне зростання та зменшення 

бідності; доступ до фінансових послуг є правом кожного громадянина, і держава 

повинна докласти зусиль, щоб гарантувати дотримання цих прав. 

Віддаючи належне напрацюванням вчених, оскільки, окремі з обґрунтованих 

ними причин є актуальними і для характеристики сучасної ситуації у вітчизняній 

банківській системі, вважаємо за доцільне врахувати більш повно вітчизняну 

специфіку та виділити причини, що обумовлюють значну частку держави у 

банківській системі України. Так, причини виникнення банків з державною 

участю в Україні умовно можна поділити на зовнішні (екзогенні) по відношенню 

до банків, до них належать: історичні передумови та необхідність виконання 

специфічних функцій не властивих приватним банкам; а також внутрішні 

(ендогенні) причини, які обумовлені змінами  в тому чи іншому банку, що можуть 

бути пов’язаними з фінансовою нестабільністю та несприятливими ринковими 

передумовами, до них відносимо: недопущення банкрутства системно важливих 

банків та вплив кризових явищ на банки. 

Таким чином, сучасна банківська система України є асиметричною з 

переважанням державної власності на банки, що обумовлено як історичними 

передумовами, так і діями Уряду під час фінансово-економічної кризи. Однак, 

саме банки з державною участю мають великі перспективи в реалізації 

повноцінної інноваційної стратегії розвитку, за умови продовження виконання їх 

основних функцій та масштабного реформування системи управління. 

 

Література: 
1. Крупка М.І. Фінансові інновації державних банків України / М. І. Крупка 

// Фінансовий простір. 2014. - № 4 (16). с. 127-131. 
2. Абрамова М.А. Роль государства в развитии и модернизации 

банковскогосекторавпосткризисныйпериод(российскийиказахстанский опыт): 
монография / Под ред. А.М. Абрамовой, А.Г. Конакбаева.–
М.:Издательскийдом«Экономическаягазета», 2012. –272с. 

3. Андрюшин С.С., Кузнецова В.В. Государственные банки РФ: реформа 
или застой? // Бизнес и банки. 2011. № 32. с. 1-5. 

4. Yeyati, Eduardo Levy; Micco, Alejandro; Panizza, Ugo (2004) : Should the 
Government Be in the Banking Business? The Role of State-Owned and Development 
Banks, Working Paper, Inter-American Development Bank, Research Department, No. 
517. 



83 

 

 

Педько М.П. 

«Маркетинг», 3 курс 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

Науковий керівник - доцент Стрільчук Л.В. 

 

ПОЛІТИКА НОВОВВЕДЕНЬ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ 

 

Спектр фiнaнсoвих пoслуг щoрiчнo рoзширюється, нa ринку пoстiйнo 

з'являються нoвi види прoдуктiв i пoслуг. Дaний фaктoр є зaгoстренням 

кoнкурентнoї бoрoтьби мiж кредитними oргaнiзaцiями зa кoжнoгoклiєнтa. Тoму 

кoжен бaнк будує свoї вiднoсини з клiєнтoм, спирaючись нaпринципи 

пaртнерствa. Тaким чинoм, кредитнioргaнiзaцiї не тiлькидбaютьпрo збереження, 

aле тaкoж iпрoпримнoження кaпiтaлусвoїх клiєнтiв, шляхoм пoстiйнoї прoпoзицiї 

нoвихпрoдуктiв i пoслуг, якi сприяють рoзвитку дiлoвoї aктивнoстi нaселення. Пiд 

впливoм бaгaтьoх екoнoмiчнихi сoцiaльних фaктoрiв вiдбувaєтьсяевoлюцiя 

бaнкiвськихпрoдуктiв i пoслуг. Ринoк пoстiйнoвисувaє нoвiвимoги дo рoбoти 

кредитних oргaнiзaцiй, тим сaмим змушуючи бaнкиoсвoювaти нoвiпродукти, в 

яких зaцiкaвленийклiєнт.  

Aле, незвaжaючи нa це, iннoвaцiйнa пoлiтикa бaнкiв пoвиннa мiстити 

дoпустимий рiвень ризикiв i мaксимaльнуприбуткoвiсть. Сaме тoму 

стaлoaктуaльнимпитaння дослідженнюiннoвaцiй. В дaний чaс oдним з oснoвних 

фaктoрiв успiшнoї бaнкiвськoї дiяльнoстi виступaє пoлiтикa пoстiйних 

нoвoвведень[7, с. 95]. 

Є багато сучасних нововведень в банківській діяльності  і на головних ми 

зупинимо увагу. 

Бaнки використовували інтерфейси приклaднoгo програмування прoтягoм 

бaгaтьoх рoкiв, aлеAPI - прoгрaмнi пoсередники, щo зaбезпечують пiдключення тa 

рoбoту дoдaткiв, в тoму числi мoбiльних, з серверними oфiсними системaми - 

будуть все чaстiшевикoристoвувaтися для нaдaння нoвих пoслуг. APIнaдaють 

мoжливoстi для реaлiзaцiї iннoвaцiйних кoнтекстуaльних рiшень, якi мaли б мaлo 

шaнсiв без бaнкiвськoгooбслугoвувaння в вiдкритoму фoрмaтi.  

Мoбiльний бaнкiнг вже не мoжнa вiднести дo принципoвo нoвихтехнoлoгiй, 

aле вiн стaне прoстiшим у викoристaннii нaдaсть кoристувaчaм більше 

функцioнaльних мoжливoстей. 

Спoживaчi все чaстiшеввaжaтимуть зaкрaще мoбiльний бaнкiнгстaндaртнoму 

бaнкiвськoму oбслугoвувaнню пo мiрi тoгo, як їх цифрoвий, признaчений для 

кoристувaчaiклiєнтський дoсвiд стaє бiльш дoскoнaлимiiнфoрмaцiйнo-

зaбезпеченим. Це мaє нaувaзiзлaгoджену бaнкiвськувзaємoдiю мiж спoживaчемi 

бiзнесoм, плaтежi мiж спoживaчaми в oдин клiк, нoвi мoжливoстi, пoв'язaнi з 

криптoвaлютoю, системи aутентифiкaцiї, якi не пoтребують введення пaрoля, 

сервiси тaпрoпoзицiї, прив'язaнi дo геoгрaфiчнoгo пoлoження, a тaкoж 

дiaлoгoвiiнтерфейси.  

Oргaнiзaцiї починають знaчнo спрoщувaти прoцеси зa рaхунoк 

iнтелектуaльнoї aвтoмaтизaцiї, щo, в свoю чергу, дoпoмaгaє демoнструвaти 
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кoрпoрaтивнi дaнi, якi дoцьoгoтрaдицiйнo були прихoвaнi в глибинaх 

склaднихбaзoвих систем[3, ст. 106]. 

Безпекa зaвждибулa для бaнкiв привoдoм для зaнепoкoєння, i в 2018 рoцi 

нiчoгoсуттєвo не змiниться. Бaнки будуть шукaти спoсoби дoдaти нoвiрiвнi 

безпеки в свoї сервiси. Буде бiльше кoнцептуaльних дoслiджень, в рaмкaх яких 

бaнки будуть тестувaти технoлoгiї IВ в рядi вiддiлень з висoкoю вiдвiдувaнiстю.  

Крiм усьoгoскaзaнoгo, стримуючим фaктoрoм при впрoвaдженнiiннoвaцiй в 

дiяльнiстькредитнoї oргaнiзaцiї єoбмеження Центрaльнoгo бaнку. Це пoв'язaнo з 

тим, щo ЦБ прaгне дo стaбiльнoгo, мaксимaльнo безпечнoгo функцioнувaння 

бaнкiв. Тaк сaмo діяльність кредитнoї oргaнiзaцiї зaчiпaє прaвaклiєнтiв (як 

фiзичних тaк i юридичнихoсiб), в зв'язку з чим ЦБ ретельнo здiйснює кoнтрoль зa 

їх дoтримaнням, i як нaслiдoк iннoвaцiйнa пoлiтикa кредитних oргaнiзaцiй 

пoвиннa пoвнiстю вiдпoвiдaти нoрмaтивним вимoгaм ЦБ. Впрoвaдження 

iннoвaцiйних прoцесiв у діяльність кредитнoї oргaнiзaцiї - склaднийi 

суперечливий прoцес. Прoте, кoнкурентoспрoмoжнiсть кредитнoї oргaнiзaцiї 

бaгaтo в чoму зaлежить вiд впрoвaдження нoвoвведень в її дiяльнiсть, тaк як вoни 

сприяють, прискoренню, пiдвищенню якoстi обслуговування клiєнтiв, 

налагоджують внутрiшню рoбoту бaнку. 
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РОЗВИТОК FINTECH-КРЕДИТУВАННЯ 

 

Фінансові технології або Фінтех (англ. FinTech) - галузь, що складається з 

компаній, які використовують технології та інновації, щоб конкурувати з 
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традиційними фінансовими організаціями банків і посередників на ринку 

фінансових послуг. В даний час до Фінтехвідносяться як численні технологічні 

стартапи, так і великі організації, які намагаються поліпшити і оптимізувати 

фінансові послуги. 

Дані академічних обстежень щодо обсягів кредитування у 2015 році свідчать 

про значне розповсюдження на ринку кредитних ринків FinTech у різних 

юрисдикціях (таблиця 1). У абсолютному вимірі найбільшим кредитним ринком 

FinTech є Китай (2015 р. - 99,7 млрд. Дол. США), США - 34,3 млрд. Дол. США та 

Сполучене Королівство - 4,1 млрд. Дол. США. На кожному з цих трьох ринків 

новий обсяг кредитів FinTech становив 60-110 доларів на душу населення в 2015 

році [1]. Примітно, що дані про опитування для Китаю, як видається, мають 

нижчу площа платформи, ніж інші великі ринки. Тому діяльність в Китаї може 

бути неповністю представлена в відносному сенсі. 

Кредит FinTechпредставляє ще малу частку загальної суми кредитів у різних 

країнах. Наприклад, у Великобританії оцінюється як 1,4% від незмінного обсягу 

банківського кредитування споживачам на кінець 2016 року. 

Наявні дані свідчать про те, що активність кредитного ринку FinTech швидко 

зростала. У період з 2013 по 2015 рік обсяг нових кредитів збільшувався у кілька 

разів (у чотири або більше), як на найбільших, так і на менших ринках, де раніше 

була початкова активність. Основним винятком був Північний регіон, де 

діяльність знизилася у зв'язку з невиконанням шведської платформи 

кредитування P2P. Згідно з більш своєчасними даними, наданими 

Кембриджським центром альтернативних фінансів та партнерів з досліджень, 

щорічне зростання обсягів кредитування FinTech прискорилось у Європі (за 

винятком Великобританії). Дані для Сполучених Штатів, засновані лише на 

чотирьох великих платформах, свідчать про невелике зниження обсягу нових 

кредитів наприкінці 2016 року; це може відображатися різними ефектами, 

включаючи потенційну втрату частки ринку для найбільших гравців. 

Структура кредитної діяльності FinTech за позичальником різко змінилася в 

різних країнах. У Сполучених Штатах більше 80% кредитної активності у 2015 

році було спрямовано на споживчий сектор (включаючи студентські кредити), 

тоді як високі частки споживчого кредитування були також очевидними в ряді 

інших країн, таких як Німеччина, Корея та Нова Зеландія. Навпаки, у Австралії, 

Японії та Нідерландах кредити FinTech майже повністю спрямовувалися на 

бізнес-сектор, оскільки вони включали в себе торгівлю рахунками-фактурами (не 

комерційний кредит). Фінансовий кредит у Сполученому Королівстві також 

переважно поширювався на ділову сферу, причому значна частина у формі 

забезпеченого кредитування нерухомості. 

 

Таблиця 1 

.Обсяги кредитного ринку FinTech, млн. дол. США 

  Надані кредити 

  2013 2015 

Темп 

приросту, % 

Австралія 12 276  

Канада 8 71 787,5 
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Центральна та Східна 

Європа 14 70 400 

Китай 554 9972 1700 

Франція 59 201 240,7 

Німеччина 48 205 327,1 

Індія 4 20 400 

Італія 0 16  

Японія 79 326 312,7 

Корея 1 38 3700 

Латинська Америка та 

Кариби 14 76 442,9 

Нідерланди 48 91 89,6 

Нова Зеландія 0 245  

Північні країни 112 84 -25 

Росія 0 7  

Сінгапур 0 21  

Іспанія 4 32 700 

Швеція 3 132 4300 

Об'єднане Королівство 906 4126 355,4 

Сполучені Штати 3757 34324 813,6 

Джерело: побудовано автором  на основі даних про обсяги кредитування, які 

походять від академічних досліджень Кембриджського центру альтернативних 

фінансів та партнерів з досліджень [1]. 

Структура (кількість та різноманітність платформ) фінансового ринку 

FinTech також варіює в тих країнах, для яких доступні дані. Китайський ринок 

має найбільшу кількість кредитних платформ FinTech. У Сполученому 

Королівстві існує 21 платформа, яка має повну регулятивну ліцензію, але ще 66 - 

авторизуються, 32 з яких мають тимчасове дозвіл на здійснення діяльності. 

Франція також має відносно велику кількість платформ, причому значну кількість 

після 2014 року було узаконено. У більшості країн активність кредитного ринку 

FinTech цілком розумно сконцентрована на п'яти найбільших платформах. 

 

Таблиця 2. 

Обсяг та структура кредитних ринків FinTech 

  Кількість платформ 

Частка ліцензійних 

платформ 

  2017 рік 2017 рік, % 

Аргентина 6 100 

Автралія 29 90 

Бразилія 14 95 

Канада 23 60 

Китай 356 25 

Франція 53 70 

Німеччина 34 95 

Гонконг 1 100 

Індія 15 95 



87 

 

Індонезія 7 90 

Італія 8 78 

Японія 11 100 

Корея 34 51 

Мексика 13 90 

Нідерланди 25 78 

Росія 4 100 

Сингапур 14 85 

Південна Африка 13 95 

Іспанія 10 75 

Швейцарія 12 40 

Сполучені штати 67 80 

Джерело: побудовано автором на основі відповідей на дослідження CGFS-

FSB щодо кредитного посередництва FinTech [2]; даних Кембриджського центру  

альтернативних фінансів та партнерів з досліджень[1]. 

Офіційні національні дані про розмір кредитних ринків FinTech обмежені. У 

багатьох країнах кредитори FinTech не підлягають вимогам щодо подання 

нормативних даних, і створення спеціальних зборів даних може ще не бути 

виправданим, враховуючи малий розмір і стадію розвитку галузі. У цьому 

контексті аналіз зазвичай залежить від фінансового розкриття індивідуальних 

платформ кредитування або академічних та приватних досліджень. 

Дослідження, які координуються Кембриджським центром альтернативних 

фінансів (КЦАФ), надають найбільш повні глобальні дані про кредитування 

FinTech та інших альтернативних онлайн-платформах фінансування. У рамках 

ряду регіональних тестів на бенчмаркінг (до теперішнього часу виконаного для 

Сполученого Королівства, Європи, Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

та Східної Африки), КЦАФ об'єднала зусилля з державними, академічними та 

галузевими партнерами для дозволу опитувань на платформах. Основні дані 

перехресно перевіряються за допомогою публічної звітності та інших вторинних 

джерел (включаючи веб-сайти), а обсяги кредитування об'єднуються за 

географією, типом фінансування тощо.  
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ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

Стрімкі зміни у грошовій структурі та виникнення нових форм грошей 

спонукають банківську систему до змін. Для того щоб економіка країни 

функціонувала справно та гармонійно, вона повинна відповідати сучасним 

нормам та стандартам, постійно оновлюватися та впроваджувати у процес новітні 

технології. 

Впровадження інновацій у банківській сфері пов’язане перш за все із 

процесами глобалізації.У сучасному геополітичному просторі тенденції 

поширюються дуже швидко, у світовій банківській практиці, зараз відбуваються 

наступні інноваційні зміни: 

• «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій і 

інструментів: самообслуговування, дистанційного обслуговування, використання 

Інтернету, індивідуальні консультації, телефонні центри; 

• віртуальні банківські і фінансові технології: управління банківським 

рахунком, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, 

фінансові організації (біржі, банки); 

• розосередження і організаційне розділення банку на три елементи: 

поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк, оптимізація 

банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі; 

• комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних 

технологій для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу 

(клієнт сам вибирає форму обслуговування); 

• нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати 

самообслуговування (моно-і багатофункціональні, інформаційні).[1cт. 29] 

Українські сучасні банки орієнтуються на тенденції повідних банків світу. У 

комерційних банках найчастіше саме клієнти, як споживачі послуг, виступають 

рушієм інноваційного розвитку банківської системи. Слід зазначити, що процес 

інновацій тісно пов’язаний із підвищенням рівня автоматизації послуг, введенням 

сучасного технічного обладнання, перехід у сферу діджитал ( розробка 

мобільних додатків, мобільні гаманці та функції розпізнавання голосу й обличчя 

клієнта, просування банківських послуг у соціальних мережах). [2 ст. 487] 

Окрім того впровадження інновацій впливає на ринок банківських послуг 

загалом, боротьба за клієнта посилюється тож комерційні банки намагаються 

вдосконалюватися, розширюючи спектр надання послуг. 

Ринок мобільного та інтернет банкінгу активно розвивається в Україні та  

надає безліч переваг для користувачі банківських послуг. За результатами 

дослідження наразі провідним серед вітчизняних банків виявився ПриватБанк, 

наразі клієнти он-лайн можуть погасити кредит, розрахуватися за комунальні 

послуги та інтернет, поповнити мобільний рахунок, придбати авіо- та залізничні 

квитки, виконати валютні переводи та регулярні платежі. А користувачі банку 

Пумб наразі можуть відкрити рахунок не відвідуючи відділення банків. Таким 

чином за рахунок інвестування коштів у он-лайн сервіси компанії не лише 
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здобувають конкурентні переваги, а і значно скорочують адміністративні витрати 

на персонал, приміщення, електроенергію та обробку паперових платежів. Гарним 

прикладом переходу до надання он-лайн послуг є польська установа Mbank– це 

сучасна структура з високотехнологічною IT-платформою, яка має понад 200 

функцій. Розмір інвестицій склав $35 млн. У третьому кварталі 2015 року чистий 

дохід цієї установи досяг €70 млн. Досвід сусідньої країни можу стати реальністю 

в Україні при грамотному впровадженні інформаційних технологій у банково-

кредитну сферу. [3] 

Проте впровадження цього процесу має свої недоліки. По-перше, 

впровадження сучасних технологій в українській банківській системі перебуває 

на початкових етапах, і потребує жорсткого контролю та законодавчого контролю 

з боку держави.  Актуальність державної підтримки інноваційної політики на 

ринку  банківських  послуг  потребує  першим  кроком  у  цьому  напрямку  

розробку  стратегії  розвитку  банківської системи на перспективу як складового 

елементу  розвитку  фінансового  ринку  загалом.  Саме  тому  доцільно  на  рівні  

Верховної  Ради  з  участю уряду, НБУ, банківських асоціацій та регулюючих 

органів розробити стратегію розвитку ринку фінансових послуг. По-друге, 

діджиталізація фінансових операцій супроводжується високим ризиком та 

відсутністю довіри у багатьох громадян. Хоча ця тенденція позитивно 

сприймається молоддю, більшість людей старшого віку вважать такі операції 

ненадійними, намагається уникати он-лайн транзакцій та надають перевагу 

традиційним відвідуванням банку.  

Отож, впровадження інновацій у вітчизняну банківську справу потребує 

сприяння з боку влади. В Україні цей процес перебуває на етапі становлення і 

потребує активного просування та потужної маркетингової скампанії.  Інтеграція 

банків у соціальні мережі створює якісно новий рівень спілкуванняіз клієнтом та 

формує відповідний рівень довіри до установи. Позитивним аспектом є тісний 

зв’язок із закордонними партнерами і запозичений досвід,  який може стати 

основою побудови сучасної тастійкої банківської діяльності. 
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В умовах фінансової глобалізації розвиток фінансових інновацій набуває все 

більшого масштабу. Цей процес повний суперечностей, проблем, та, разом з цим 

дає можливість щодо більшого розвитку. Розвиток фінансових інновацій тісно 

пов'язаний з розвитком технологій.  

Фінансова інновація, як самостійна економічна категорія, має такі 

характеристики [1]: 1) обов’язковість продажу нового фінансового продукту на 

ринку фінансових інновацій; 2) обов’язковість реалізації фінансової операції на 

ринку або всередині господарюючого суб’єкта; 3) функціональна залежність 

фінансової інновації від часу (життєвий цикл); 4) особливість фінансового 

продукту, що виражається, по-перше, у наявності одиничного й масового попиту, 

по-друге, у функціонуванні лімітованого й нелімітованого продукту, по-третє, в 

існуванні продукту у формі майна й у формі майнових прав.  

Традиційно на світових фінансових ринках прийнято розрізняти кілька типів 

фінансових інновацій. По-перше це інновації фінансових продуктів та 

інструментів (інструменти фінансування, хеджування та спеціальні фінансові 

послуги). По-друге це інновації фінансових процесів, обумовлені розвитком 

технологій та інновації в засобах фінансування. 

До фінансового продукту належать цінні папери, монети з дорогоцінних 

металів, пластикова розрахункова або кредитна картка, договір банківського 

рахунку, пенсійний поліс і т.д.  

Більшість фінансових технологічних інновацій є складовою фінансового 

інжинірингу, обумовленого в загальному випадку як сукупність фінансових 

інструментів, нововведень і технологій, призначених для вирішення проблем у 

сфері фінансів [2]. 

Також існує поділ фінансових інновацій за причинами їх виникнення: захисні 

інновації; агресивні; у відповідь, що пов'язані з потребами клієнтів; 

протекціоністські, для потреб власного інвестиційного менеджменту. 

Нові фінансові інструменти й технології, які ми вкладаємо у поняття 

“фінансові інновації”, змінюють фінансові ринки та впливають на розвиток 

економіки. Проте, слід пам’ятати, що головною причиною їх створення є бажання 

одержати максимально швидкий прибуток. 

Проаналізуємо розвиток останніх фінансових інновацій. 

Останніми роками чітко простежується тенденція до розвитку таких 

фінансових інновацій, як сек’юритизація, розподіл та об’єднання фінансових 

контрактів, розвиток каналів розподілу нових фінансових послуг.  

Суть сек’юритизації полягає у переважанні позикових капіталів емісії цінних 

паперів над банківськими кредитами. Емісія відбувається на основі «пакета 

зобов’язань» банківських позичальників. Банк виплачує відсотки та погашає 

зобов’язання за цінними паперами з коштів, які надійшли від клієнтів банку на 

користь оплати їх власних зобов’язань перед банком. Тобто, процес продажу 

активів банку відбувається опосередковано через випущені цінні папери, що 

розміщуються на ринку.  

Також популярним напрямом передачі кредитних ризиків у банківській сфері 

є CRT-інновація (creditrisctransfer), що полягає у зменшенні ризику і потреб у 

фінансуванні покупцем забезпечення кредиту через виведення даних про кредит 
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зі свого балансу. Досягають цього за допомогою поступки кредиту або ж випуску 

цінних паперів на основі відповідних зобов’язань [3]. 

Значну роль відіграють похідні фінансові інструменти.  

Основу класу похідних фінансових інструментів становлять ф'ючерсні, 

форвардні, опціонні угоди та свопи. Оскільки всі вони пов'язані з виконанням 

певних дій протягом визначеного періоду часу або у визначений момент у 

майбутньому, їх ще називають строковими контрактами.  

Строкові контракти (похідні цінні папери) визначаються своїми 

специфікаціями – юридичними документами, в яких обов'язково обумовлюється 

обсяг базового активу в одному контракті, термін виконання, валюта розрахунку, 

спосіб виконання (поставка активу чи розрахунки грошовими коштами) та інші 

характеристики. У міжнародній практиці найпоширенішими видами деривативів є 

форвардні та ф'ючерсні контракти, опціони і своп-контракти, а 

найпопулярнішими видами базових фінансових інструментів – валюта, грошові 

кошти у формі кредитів і депозитів, цінні папери, фондові індекси [4]. 

Останніми роками розширилась емісія страхових фінансових інструментів 

(insurance-linkedsecurities – ILS) таких як катастрофічні бонди, будівельні бонди, 

терористичні бонди, страхові деривативи, структуровані фінансові продукти 

страхування життя та пенсійних заощаджень.  

Конвергенція фінансових і страхових технологій знаходить вияв у створення 

та поширенні строкових контрактів хеджування кредитних ризиків – свопів 

кредитних дефолтів (creditdefaultswap – CDS). Ці інструменти мають риси 

страхових угод та строкових фінансових контрактів, вони гарантують повернення 

основної частини кредиту у випадку дефолту позичальника  [5]. 

Проте протягом останнього десятиліття з’являються криптовалюти таICO 

(InitianCoinOffering або Первинне Розміщення Монет). 

Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – вид цифрової валюти, емісія та 

облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні 

різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-

stake. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій 

комп'ютерній мережі.  

ICO (InitianCoinOffering або Первинне Розміщення Монет) – це механізм 

залучення коштів дуже схожий на IPO (первинне публічне розміщення акцій 

компанії). Відмінність в тому, що компанія, яка залучає кошти створює нову 

криптовалюту, а ви перераховуєте цій компанії свої гроші і натомість отримуєте 

цю нову криптовалюту, яка несе в собі якесь зобов'язання. Як монети ICO 

використовують так звані Токіни (або цифрові купони). Токін випускаються за 

технологією блокчейн (розподілена база даних складаються з ланцюжка 

пов'язаних блоків і кожну наступну блок залежить від попереднього). 

ICO є однією з форм краудфандингу – колективного фінансування. Найбільш 

відомим подібним проектом в світі є сайт Kickstarter, існують краудфандингові 

проекти і в Україні (наприклад, Велика Ідея). 

ICO як інструмент залучення інвестицій активно використовується не тільки 

IT-компаніями, але й так званим «реальним сектором». 

Розвиток фінансових інновацій продовжує зростати. Він несе і позитиви, і 

негативи, і багато ризиків. Проте, незважаючи на те, що українська спільнота і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work
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законодавство не встигає реагувати на ці зміни, вони відбуваються, що змушує 

розуміти зміст фінансових інновацій та пристосовуватися до їх використання.   
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасний стан ринку фінансових послуг, який є нестабільним через 

відповідні зовнішні та внутрішні фактори впливу на нього, потребує розв’язання 

багатьох проблем, однією з яких є оцінка ризиків, особливо ризиків за 

найпоширенішими банківськими операціями з кредитування. Сучасні тенденції 

розвитку кредитного сектора економіки змушують українських аналітиків 

банківської справи і безпосередньо банкірів виявляти інтерес до моделей оцінки 

кредитного ризику і методів його управління. Адже кредитний ризик займає 

домінуюче місце в системі банківських ризиків і є невід’ємною складовою 

сукупного банківського ризику.  

Проблема кредитних ризиків у банківській діяльності була розглянута в 

роботах І.А. Ларионовой, П.П. Ковальова, О. І. Лаврушина, А.С. Шапкина, С.Н. 

Кабушкина, В.А. Шапкина й інших українських і зарубіжних авторів. 

Метою даної роботи є аналіз стану кредитних банківських ризиків в Україні, 

існуючих вітчизняних та зарубіжних методів оцінки кредитних банківських 

ризиків.  

Кредитний ризик займає значне місце серед інших банківських ризиків.  

В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус дають визначення кредитного 

ризику наступним чином: «Кредитний ризик може бути визначений як 
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невпевненість кредитора у тому, що боржник буде спроможним і матиме наміри 

виконати свої зобов’язання відповідно до термінів та умов кредитної угоди» [1]. 

Банківська система України є однією з найбільш слабких у світі. Діяльність 

українських банків пов'язана з високими кредитними ризиками і ведеться в 

складних макроекономічних умовах. Виходячи з оцінки кредитних ризиків, яка 

відображає сильні і слабкі сторони банківської системи кожної країни в 

порівнянні з іншими державами, рейтингове агентство Standard & Poor's відносить 

банківську систему України до останньої, найслабкішої, групи 10. Крім України, 

до цієї групи входять Венесуела, Ямайка і Болівія. Незважаючи на неспокійну 

політичну обстановку і інфляційний тиск, темпи макроекономічного зростання 

залишаються високими, що сприяє розвитку і підтримці кредитоспроможності 

банків, а також деякому зниженню підприємницьких і кредитних ризиків у 

банківському секторі, рівень яких все ж оцінюється як підвищений. Більше 

половини кредитів в Україні під ризиком неповернення, а це не менше 500 млрд. 

гривень. Свого піку частка кредитних ризиків досягла в липні - 58%, після чого 

почала поступово знижуватися. Станом на 1 листопада 2017 кредити, які мають 

100% ймовірність неповернення, склали 587 мільярдів гривень. При цьому обсяг 

дефолтних кредитів в українських банках досяг критичної позначки в 56,5%. Слід 

зазначити, що високий рівень кредитних ризиків в українських банках зростає з 

року в рік і є однією з головних причин. 

Отже, доцільно буде розглянути методи оцінки кредитних банківських 

ризиків у світовій та українській банківській практиці.  

З метою зниження кредитних ризиків комерційні банки України 

використовують різноманітні прийоми та заходи захисту від кредитного ризику, а 

саме [2]: 

1. Метод диверсифікації, який полягає у розподілі кредитного портфеля 

серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за 

характеристиками, так і за умовами діяльності.  

2. Створення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає 

в акумуляції частини коштів, які надалі використовуються для компенсації 

неповернених кредитів.  

3. Важливе значення для забезпечення кредиту мають передбачені 

законодавством або договором види його забезпечення: порука, гарантія, 

неустойка (штраф, пеня), застава. Види забезпечення кредиту (способи 

забезпечення виконання кредитних зобов'язань) — це спеціальні засоби, що не 

мають загального значення і призначаються за домовленістю сторін або за 

вказівкою закону.  

4. Страхування – це ефективна система щодо зменшення впливу кредитних 

ризиків, що передбачає такі варіанти: самострахування, яке активно 

впроваджувалось через формування та використання резервів по кредитних 

операціях та страхування, за яким страхувальник шляхом сплати премії 

забезпечує собі або третій особі, в разі настання події, обумовленої договором, 

суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності. 

5. Лімітування як метод зниження кредитного ризику широко застосовується 

у практиці як на рівні окремого комерційного банку, так і на рівні банківської 
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системи в цілому. Він полягає у встановленні максимально допустимих розмірів 

наданих позичок, що дозволяє обмежити ризик. 

Але дані методи оцінки ризику не дають позитивного ефекту для українських 

банків, тому розглянемо приклади оцінки ризику в зарубіжних країнах.  

Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику застосовують спеціальні 

методики кредитного рейтингу. Здебільшого ці методики являють собою 

сукупність оціночних параметрів кредитоспроможності і мають комплексний 

характер. Багато в чому вони схожі, тому що охоплюють приблизно однакове 

коло показників і відомостей і дозволяють зіставити безліч факторів кредитного 

ризику.  

Англійські банки здійснюють оцінку потенційного ризику неплатежу по 

кредиту із використанням методик «РARSEL» і «САМРARI».  

Методика «РАRSEL» включає: Р (Реrson) – інформація про персону 

потенційного позичальника, його репутація; А (Аmount) – обґрунтування суми 

затребуваного кредиту; R(Repayment) – можливість погашення; S (Security) – 

оцінка забезпечення; Е (Ехреdiensly) – доцільність кредиту; R (Remuneration) – 

винагорода банку (відсоткова ставка) за ризик надання кредиту [3].  

Методика «САМРАRI» більш розширена в системі оцінки: С (Сharacter) – 

репутація позичальника; А (Аbility) – оцінка бізнесу позичальника; М (Меаns) – 

аналіз необхідності звертання за позичкою; Р (Риrpose) – ціль кредиту; А 

(Аmount) – обґрунтування мети кредиту; R (Repaiment) – можливість погашення; I 

(Іnsurance) – спосіб страхування кредитного ризику [4]. 

У практиці американських банків використовують «правило п'ятьох С»: 1 С 

(customer`s character – характер позичальника) – репутація позичальника, ступінь 

відповідальності, готовність і бажання сплатити борг; 2 С (сарасіtу tо рау - 

фінансові можливості) – припускає ретельний аналіз доходів і витрат 

позичальника і перспективи їхнього розвитку в майбутньому; З С (саріtal) – 

капітал, майно; 4 С (соllateral) –  забезпечення позики, достатність, якість і ступінь 

реалізовуваної застави у випадку непогашений позички; 5 С (сurrent business 

conditions and goodwill – загальні економічні умови) – визначають діловий клімат 

у країні і впливають на становище банку і позичальника. Іноді доповнюють 

шостим критерієм – 6 С (соntrol) - моніторинг законодавчих основ діяльності 

позичальника і відповідність його стандартам банку [5]. 

Банк прагне отримати психологічний портрет позичальника, використовуючи 

для цього бесіду з ним, досьє з архіву, консультації з іншими банками і фірмами 

та іншу доступну інформацію, щоб з'ясувати, як позичальник ставився до своїх 

зобов'язань у минулому, чи були у нього затримки в погашенні позик, який його 

статус у діловому світі. Досвід роботи зарубіжних банків розвинених країн, 

заснований на детальному опрацюванні всіх кредитних процедур, 

багатофакторному аналізі кредитоспроможності потенційних позичальників, 

дозволяє значно знизити кредитний ризик.  

Отже, у висновку можна сказати, що за розглянутими методиками оцінки 

банківського ризику в зарубіжних країнах управління кредитним ризиком за 

своєю суттю є основним і найбільш важким складової кредитної діяльності. 

Оцінка ступеня кредитного ризику не формальний, а творчий процес, що вимагає 

від працівників банку знань, аналітичного мислення, вміння визначати і 
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аналізувати тенденції в господарській діяльності, фінансове становище 

позичальників, прогнозувати наслідки впливу різних обставин на економічне 

становище фірм, добре розбиратися в психології людей. Тому українським банкам 

слід запроваджувати дані методи розвинутих країн та підвищувати свій рівень 

оцінки, як конкретно кредитного ризику, так і всіх банківських ризиків в цілому.  
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ВАЛЮТНАЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІТА РОЛЬ НБУ У 

ЦЬОМУПРОЦЕСІ 

 

Питання регулювання валютного ринку як необхідної платформи для 

здійснення міжнародного руху валютних цінностей є актуальним в сучасному 

глобальному світі, а особливо для України, яка прагне бути учасником даного 

процесу. В даному контексті особливу роль в Україні приділяють НБУ. 

Європейська інтеграція та попит на зміни в банківському середовищі змушують 

наш центральний банк на більш рішучі кроки, а саме валютна лібералізація та 

активне впровадження ринкових методів управління руху капіталу. В даній роботі 

ми розкриємо основні тенденції розвитку банківського сектору в України та роль 

НБУ у цьому процесі. 

На сьогоднішній день, наша банківська система має низку проблем, які 

заважають побудувати дійсно ринкову банківську систему, яка зможе повністю 

інтегруватися у світовий простір, особливо у фінансовий простір ЄС та бути 

конкурентноспроможною. До головних проблем відносять: надмірна 

зарегульованість, складність, необґрунтована бюрократизація системи валютного 



96 

 

регулювання та застарілі норми Декрету КМУ 1993 року, що визначають 

недосконалість дозвільної системи на проведення валютних операцій,що 

обмежують можливості НБУ з проведення валютної лібералізації[1]. Таким чином 

постає питання, як у короткий термін провести усі заходи, аби українська 

фінансова система стала на світові «рейки» руху капіталу. Так, наприкінці 

минулого року НБУ підготував низку пріоритетів по яким він буде 

впроваджувати валютну лібералізацію, а саме: послаблення тимчасових 

антикризових обмежень, які були введені під час кризи 2014-2016, лібералізація 

здійснення портфельних інвестицій та кредитних операцій юридичних осіб, 

поступове скасування ліцензування інвестування за кордон. Усі вищезгадані 

заходи відкриють можливість до імплементації основних кроків протидії BEPS, 

що дозволить перейти від дозвільної (ліцензійної) системи валютного контролю 

до повідомної процедури при здійсненні валютних операцій. Ще один рішучий 

крок був анонсований НБУ. На сьогоднішній день  готовий проект закону про 

валюту, який передбачає ліберальну модель валютного ринку[2]. Повна 

відсутність валютних обмежень, принцип "дозволено все, що не заборонено", та 

прості повідомлення НБУ про операції замість отримання дозволів. Закон 

передбачає: скасування санкцій за порушення валютного законодавства 

компаніями. банки зможуть вільніше оперувати валютою.Наявність єдиного 

рамкового закону про валютне регулювання зробить його прозорим, простим та 

зрозумілим для населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть 

можливість більш оперативно та ефективно реагувати на зміни стану платіжного 

балансу та кон'юнктури ринку. Прийняття закону уможливить перехід України до 

нової - ліберальної, прозорої та сучасної – моделі валютного регулювання, 

запропоновану Національним банком. Режим вільного руху капіталу передбачає 

відсутність валютних обмежень, а отже не потребує валютного контролю як 

інструменту контролю за їх дотриманням [3]. Натомість дотримання валютного 

законодавства в цілому покладається на валютний нагляд. 

При вільному русі капіталу процедури повинні мати не дозвільний характер, 

як це відбувається досі, а повідомлювальний – для цілей статистики (розрахунку 

платіжного балансу тощо).Такий підхід до валютного регулювання відповідає 

міжнародній практиці та євроінтеграційним намірам України, згідно з Угодою 

про асоціацію з ЄС 

НБУ планує вже с 2018 року впроваджувати свої ініціативи та подати закон 

«Про Валюту» в Нацраду реформ і в разі затвердження — до Верховної Ради. 

Якщо його швидко ухвалять, уже навесні 2018 року валютний ринок може стати 

більш ліберальним. За незначного доопрацювання проект може стати величезним 

кроком уперед для економіки України, допомогти компаніям інтегруватися у 

глобальні ринки і стати мультинаціональними корпораціями, підштовхнути 

експорт, стати локомотивом розвитку фінансового ринку і недержавного 

пенсійного забезпечення. Ухвалення документа може стати галактичним 

стрибком для українського економічного клімату, адже він має такий потенціал. 
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ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 

Банківська система України упродовж останніх років переживає одну з 

найглибших криз за роки незалежності. На нашу думку, причиною цього було 

посилення регулятивних вимог до банківських установ, зменшення фінансових 

посередників, які переважно виконували фіктивні операції з метою 

обслуговування інтересів пов’язаного бізнесу акціонерів та упровадження ризик-

орієнтованого нагляду. Окрім зазначених внутрішніх факторів, що негативно 

впливають на діяльність банків, є й зовнішні, зокрема воєнні дії на сході України, 

анексія Криму. 

Впровадження інновацій у банківську діяльність, на наш погляд, має стати 

основним стратегічним напрямом розвитку ринку банківських послуг в Україні. 

Для ефективного функціонування банку і його конкурентоспроможності на ринку 

фінансових послуг банківські інновації мають бути життєво необхідними. Загалом 

інноваційність є важливим «двигуном» розвитку банківської сфери, оскільки 

визначає та окреслює подальші стратегічні напрями діяльності банківських 

установ. 

Згідно зі статистичними даними, за станом на кінець 2015 р. в Україні 

функціонувало 117 банків, на кінець 2016 р. – 96, а за станом на аналогічну дату в 

2017 р. – 93 банки. З різних причин банкротами стали чимало вітчизняних банків 

(табл. 1). 

 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60027584
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Таблиця 1 

Кількість банків на ринку банківських послуг України 

Показник Період 

на кінець 2015 р. на кінець 2016 р. на кінець 2017 р. 

Платоспроможні 

банки 

117 96 93 

- виведено -30 -21 -3 

державні 7 6 6 

- виведено 0 -1 -1 

іноземні 25 25 25 

- виведено 0 0 0 

приватні 85 65 62 

- виведено -30 -20 -3 

неплатоспроможні 

банки 

3 4 7 

Джерело: [2] 

Дані табл. 1 дають змогу зробити висновок про кількісне зменшення 

банківських установ України. Така ситуація склалася внаслідок реалізації 

програми реформ, спрямованих на оздоровлення банківської системи. 

Національний банк України як єдиний державний регулятор був не взмозі 

провести ефективну політику управління, внаслідок чого банки втратили довіру 

українців, що негативно позначилося на діяльності цих установ. 

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що 

запровадження сучасної концепції маркетингу має стати ефективним механізмом 

вирішення банківських проблем. В основу такої концепції мають бути покладені 

інноваційні підходи в організації відносин «клієнт-банк», а не традиційні форми 

просування банківських продуктів і послуг. 

В умовах сьогодення основні інноваційні напрями роботи українських банків 

такі: 

– мобільний банкінг та Інтернет і суттєве розширення банківських операцій 

доступних через ці системи; 

– безкарткові розрахунки, які здійснюються через мобільний телефон; 

– активізація присутності в соціальних мережах; 

– доступність автоматизованих відділень та терміналів для 

самообслуговування клієнтів; 

– послуга електронної решти, суть якої полягає у тому, що залишок коштів 

слугує для поповнення мобільного телефону клієнта. 

Встановлено, що появі кожного інноваційного продукту передує 

зацікавленість, попит та потреба ним скористатися клієнтом.  

З’ясовано, що в результаті збільшення доступу населення до мережі Інтернет 

банки активно за рахунок інтернет-банкінгу почали впроваджувати дистанційне 

обслуговування клієнтів, що дає можливість зменшити витрати на утримання 

персоналу, а також надавати клієнтам цілодобовий доступ до певного переліку 

банківських послуг. У майбутньому частка послуг, що надаватимуться через 

мережу Інтернет, буде стрімко збільшуватися.  
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Своїми інноваціями відомий ПАТ КБ «Приватбанк». Ще на початку 2000-х 

рр., після запуску системи Приват24 (2001 р.) він став у світі одним із перших 

банків, що почав використовувати одноразові SMS-паролі. На початку 2014 р. 

команда ПАТ КБ «Приватбанку» презентувала перший у світі безконтактний 

Android-банкомат, що дає змогу зняти гроші, використовуючи замість клавіатури 

смартфон або GoogleGlass. 

У другій половині 2017 р. НБУ поставив перед собою ціль перевести більшу 

частину паперової роботи, яка властива банкам, у безпаперовий вигляд. 

Постанова Правління НБУ №78 «Про затвердження Положення про застосування 

електронного підпису в банківській системі України», яка набула чинності 

17.08.2017 р., надала українським банкам можливість перейти зі своїми клієнтами 

на електронний документообіг. Постанова №106 «Про затвердження змін до 

деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 

20.10.2017 р. передбачає, що клієнти, які вже мають відкритий рахунок в банку, 

тобто мають сформовану справу з юридичного оформлення рахунку, мають право 

на відкриття наступних рахунків у цьому ж банку без особистої присутності, 

шляхом подання документів в електронному вигляді. 

Потрібно, щоби банківська інновація була максимально корисною для 

клієнта й економічно доцільною для банку. У розвитку банківських інновацій 

серед основних трендів доцільно виокремити тісний взаємозв’язок банку з 

клієнтом. 

Проведене дослідження дало змогу зробити такий висновок, що незважаючи 

на складну економічну ситуацію, саме банківські інновації у вигляді цікавих 

технічних новинок мають слугувати тим інструментом, який забезпечить 

подальший дієвий розвиток банківського сектору. Вчасне впровадження 

інноваційних рішень стане елементом конкурентної боротьби на ринку 

банківських послуг та сприятиме довготривалим відносинам банку з клієнтською 

базою. 
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Науковий керівник – к.е.н., викладач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування  КайнараД. О. 

 

«ФІНТЕХ-РЕВОЛЮЦІЯ» – ПЕРЕДУМОВИ ТА МАЙБУТНЄ 

 

Тематика Фінтеха й Фінтех-революції є новим напрямком у фінансовій науці, 

проте, існує величезна кількість публікацій та звітів окремих науковців, наукових 

співтовариств та фінансових організацій. Зпоміж дослідників зазначеної 

проблематики на особливу увагу заслуговують роботи Ерік Ван дер Клейя, 

Фрідріх Поллака, СюзанЧишті, ЯношБарбериса та ін. Спектр фінансової 

діяльності щорічно розширюється, на ринку постійно з’являються нові види 

фінансових продуктів і послуг. Відповідно, нагально необхідними є більш 

ґрунтовні дослідження й свіжий погляд на проблему технічного застою в 

економіці та фінансах, висвітлення передумов можливого розвитку подій в 

майбутньому. 

Фінтех– це докорінний переворот  технологій в фінансових сервісах, який 

трансформує спосіб експлуатаціїкоштів та переосмислює процес надання 

фінансових продуктів та послуг. Відповідно, до ключових питань, які 

хвилюютьсучасних гравців фінансового сектора відносяться питання того, як 

Фінтех-революція відіб’ється на їх існуванні, привабливості франшизи для 

клієнтів та потрібних дій для того, щоб залишитися в тренді. 

Згідно досліджень H2 Ventures, KPMG таMatchi в 2016 р. було визначено 

структуру Фінтех ринку та класифікацію послуг з приблизною відсотковою 

часткою, а саме [1]: 

• Платежі і перекази – 16%; 

• Інвестування та краудфандінг –7%; 

• Криптовалютаблокчейн – 9%; 

• Страхування та управління ризиками – 7%; 

• Фінансування в нерухомість – 5%; 

• Персональні фінанси – 10%; 

• Фінансовий менеджмент – 12%; 

• Акції, ринки, дані – 20%; 

• Інше – 14%. 

Сучасне глобальнефінансове середовище є особливо залежним від впливу 

інтернет-інновацій. «Ерік Ван дер Клейдж, голова одного з найбільших в Європі 

технологічних акселераторів (соціальний інститут для підтримки стартапів) 

Level39,вважає, що каталізатором радикальних змін сталафінансова криза 2008 

року»[2]. Тоді банки під впливом центрального банку стали більш сконцентровані 

на управлінні капіталом, функціях комплаєнс (контролю), мінімізації витрат й 

управлінні операційним ризиком. Тим часом,довіра клієнтів до своїх банків 

стрімко падала через високу вартість послуг, непрозорість, низьку швидкість 

операцій, відсутність зручних інтернет-онлайн додатків тафінансової кризи. 

Позитивним фактором розвитку Фінтеху стало зростання попиту з боку 

нового покоління молоді, що народилось на початку 90-тих років таіменоване 

«Мілленіалами», або «Поколінням Y».Йомухарактерна зацікавленість цифровими 
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технологіями, генерація розвитку їх мобільності, нижчої собівартості, досягнення 

максимально комфортного інтерфейсу для безперешкодної експлуатації 

користувачів будь-якої вікової категорії або розумово-фізичних 

можливостей.Відповідно, талановитим стартаперам відкрились безліч ідей для 

поліпшення фінансових продуктів та технологій, методам їх збуту і маркетингу, а 

головною метою стало створити таку продукцію, від якої виграватиме саме 

клієнт. 

З 2011 р. приріст інвестицій в глобальну індустрію Фінтех збільшився з 338 

млн. дол. до 1,1 млрд. дол.«На відміну від традиційних гравців, компанії, що 

з’являються, не обтяжені суворим законодавством та нормативами, старими ІТ-

системами, дорогою і важкою філіальною мережею. Глобальні Фінтех-центри 

виникли по всьому світу: Нью-Йорк, Каліфорнія, Лондон, Сінгапур, Гонконг »[2]. 

Успіх інноваційних стартапів підігріває інтерес інвесторів, а інвестиції 

дозволяють деяким з FinTech - підприємств досягти неймовірних висот і отримати 

корону єдинорога. Списки єдинорогів (чемпіонів) сильно різняться від джерела до 

джерела. Базуючись на CITI GlobalPerspectives&Solutionsreport 2016'03 виділимо 

деякі з них в кожному з позначених раніше напрямків [1]: 

• 42% з них належать до області запозичення і кредитів – найуспішніші 

представники - Lendingclub, SoFi, OnDeck, BiztoCredit і т.д.; 

• 32% припадає на платежі і перекази – Mozido, Zuora, Klarna, One97, Powa; 

• Загальна вартість таких єдинорогів перевищує 60 мільярд. дол.; 

• Дуже багато компаній з Азії. Два перші рядки очолюють AntFinancial і 

Lufax - обидві з Китаю. Можливо, коли банки знаходяться під тиском держави, 

розвиток отримали технологічні компанії. 

Провіднимитенденціями в світі Фінтех є [3]: 

1) перетворенняінноваційних бізнес-моделей до технологічних інновацій. 

Нововведенняу фінансовій галузі були розроблені не завдяки експертам з 

капіталовкладень чи аналітикам, адякуючи плідній співпраці програмістів і осіб, 

які прагнули використати сучасні технології для задоволення потреб клієнтів та 

запобіганню їх невдоволеності, і вже з цього отримувати прибутки; 

2) все більш вагому роль відіграють питання захищеності  та аутентифікації 

особистості. З кожною модернізацією проводитибанківські операції стає все 

простіше, але, в цей же час,чим простіше – тим небезпечніше, тому все виразніше 

постає питання безпеки, так як більша частина додатків дозволяєюзерам 

проводити транзакції менше ніж за декількахвилин.  

3) на сьогодні гасло ведучих банків – «Не маєш змогипобороти - очоль!». 

Представники банківської індустрії отримання нових конкурентних переваг на 

ринку, почали об'єднуватисьдля спільного створення і впровадження інновацій на 

ринку фінансових технологій. 

На разі в результаті Фінтех-революції клієнти мають можливість у режимі 

онлайн контролювати власні надходження та витрати. Потужна інфраструктура у 

вигляді високого проникнення мобільного зв’язку та смартфонів у поєднанні з 

добре освіченим та технологічно грамотним населенням  на базі врегульованого 

правового поля в країні сприятиме прискореному розвитку Фінтех-індустрії в 

Україні. 
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В Україні Фінтехзнаходиться на стадії становлення, але в 2017 році 

спостерігалось значне зростання даної галузі з потенціалом продовження цього 

тренду в 2018 р.  

Для забезпечення правового регулювання Фінтех19 лютого 2016 р. до 

Верховної Ради України було внесено законопроект № 4117 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків» 

(законопроект успішно пройшов перше читання), що в разі прийняття 

слугуватиме регуляторним полем для розвитку високотехнологічного фінансового 

ринку.Метою зазначеного законопроекту є забезпечення суттєвого зниження 

витрат на придбання і обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, це 

дасть можливість з найменшими витратами для підприємців і держави 

здійснювати фіскалізацію всіх наявних операцій, пов’язаних з отриманням 

готівки або їх аналогів для оплати товарів і послуг» [4]. Прийняття цього 

законопроекту дасть можливість підприємцям зменшити накладні витрати і 

спростити процес проведення транзакцій шляхом використання фіскальних 

терміналів, планшетів і т.д.  

Висновки. Банк – вже не єдиний постачальник послуг, куди може звернутися 

клієнт, тим більше коли на ринку є такі цікаві пропозиції, які не поступаються 

банківським сервісам. Чим більше конкуренція в Фінтех області - тим краще для 

кінцевих споживачів, так як це призводить до зниження комісій як в самих 

компаніях, так і в банках, які стрімко втрачають ринок. 

Банківські послуги завжди будуть в попиті, так як банки - творці платформи, 

на якій заснована діяльність більшості Фінтех-компаній.Вони нікуди не зникнуть, 

просто виникне інше бачення роботи банківського сектора. 

Банки володіють величезною перевагою – великою клієнтською базою. Вони 

просто переведуть половину користувачів на власний Фінтех. По суті, банк стане 

магазином, де відбуватиметься торгівля Фінтех від різних постачальників, при 

цьому, зберігши свою значимість для клієнта в якості постачальника Фінтех-

додатків. 
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BIGDATAУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ 

 

Поточні складні економічні умови позначаються на всіх сферах, в тому числі 

і на банківській. Прострочена заборгованість за кредитами зростає і постає 

питання, як управляти нею, як мінімізувати її. Гостро стоїть питання отримання 

актуальної контактної інформації та даних про клієнтів, для встановлення 

контакту і врегулювання простроченої заборгованості. Такими даними можуть 

бути як місце проживання і реєстрації клієнта, його контактна інформація 

(телефони, електронні адреси), так і інформація по його рахунках і продуктам, 

якими він користується. Варто зазначити, що у банків вже давно реалізований 

програмний механізм залучення клієнта в свою базу, відстеження використання 

того чиіншого продукту. Дані програми надають великий набір функцій по 

обробці і використанню даної інформації. Зокрема, дані програми 

використовуються для відстеження факту виходу клієнта на прострочену 

заборгованість за кредитом або кредитною карткою. За допомогою даних програм 

збирається вся інформація про клієнта, яка є в розпорядженні банку, для 

встановлення контакту з клієнтом як особистого, так і віддаленого за коштами 

смс, дзвінків, електронній пошті. Контакт з клієнтом підтримується для різних 

цілей: для наданняінформації про новіпослуги банку, для інформування клієнта 

про послугу, якою він вже користується, для інформування клієнта про вихід на 

прострочену заборгованість, для врегулювання питання щодо погашення 

простроченої заборгованості. 

Отже, контакт з клієнтом, який вийшов на прострочену заборгованість, 

важливий. Саме від нього залежить, чи зможе співробітник банку зв'язатися з 

клієнтом і знайти шляхи погашення простроченої заборгованості або контакт не 

буде встановлений, адже інформації про клієнта є неактуальною. Однак, 

швидкість зміни даних клієнтівдуже велика. Як результат, дані застарівають і 

вимагають постійної актуалізації. Дане питання дуже важливе з економічної 

точки зору. Банки змушені створювати додаткові резерви на ті кредити, які 

вийшли на прострочену заборгованість. Тим самим, банк заморожує гроші, які міг 

би використовувати безпосередньо в своїй операційній діяльності з  надання 

кредитних продуктів [1]. Big Data – це методи роботи з великим обсягом 

структурованих і неструктурованих даних. Великі дані характеризуються трьома 

характеристиками: 

1. Velocity - швидкість роботи з подібними даними; 

2. Variety - різноманітність збережених і оброблюваних даних; 

3. Volume - великий обсяг даних, який постійно збільшується. 

Реляційні бази даних вже не дозволяють зберігати дані і надавати рішення 

для швидкої обробки саме великих обсягів даних. Тут мова йде про терабайт 

інформації. Колишні програми і апаратні засоби не дозволяють в повній мірі 

проаналізувати і обробити такі великі обсяги. Більш того, Big Data дозволяє 
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працювати як зі структурованою інформацією, так і з неструктурованими даними, 

такими як картинки, текст, відео. 

Вже існує досить великий набір інструментів, технологій, що дозволяють 

працювати з Big Data: NoSQL, MapReduce, Hadoop. Ці та інші продукти, 

призначені для роботи з Big Data, працюють за принципом «шерінга». Даний 

принцип може бути пояснений наступним чином. Існує одна база даних, яка 

приймає запит на отримання певних даних. Ця база даних пересилає даний запит 

на безліч інших баз даних, і збирає з них вже зведену інформацію за запитом. Тим 

самим база даних першоотримувач запиту має справу вже зі значно меншою за 

обсягом інформацією і більш структурованою. Дана технологія дозволяє 

прискорити час обробки запитів, які вимагають аналізу великих обсягів даних 

мають різні характеристики. Попит на подібний аналіз даних зараз зростає у 

всіляких сферах: економіки, бізнесі, науці, медицині і в багатьох інших. 

Таким чином, застосування технологій Big Data для пошуку контактної 

інформації про клієнтів з метою реалізації функції банку по збору простроченої 

заборгованості є актуальним напрямком. Вже існуюча практика застосування 

технологій великих обсягів даних для подібних цілей створює практичну базу для 

ефективного застосування Big Data зазначеної функції банку. Однак застосування 

подібної технології тільки цим не обмежується і може бути направлена на 

створення багатофакторної моделі аналізу клієнта на стадії оцінки заявки на 

видачу кредиту [2]. Подібна модель дозволила б мінімізувати ризики 

неповернення кредиту або виходу клієнта на прострочену заборгованість. 

Загалом, дані рішення дозволили б банку оздоровити кредитний портфель і 

мінімізувати економічні ризики. 

Отже, Big Data з часом може стати рушійною силою прогресу для банківської 

справи, проте, чи будуть дані покращувати чи погіршувати діяльність банків, 

залежить від того, чи навчаться структури використовувати саму технологію Big 

Data. 
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На сьогоднішній день українські банки все більше схильні до тиску з боку 

високотехнологічнихкомпаній і стартапів, які намагаються охопити всі сфери 

життєдіяльності споживачів, зокрема, фінансову.Тому масштабна діджиталізація 

усіх аспектів діяльності суспільства не могла оминути й банківський сектор.  

В умовах зростання конкуренції, посилення вимог НБУ, постійних зовнішніх 

і внутрішніх загроз основне завдання інноваційної діяльності банківської 

установи полягає в тому, щоб перетворити потреби суспільства на нові 

можливості для ефективноговедення банківського бізнесу, зокрема за рахунок 

технологій «великих даних» (англ. BigData). 

BigData– це різні інструменти, підходи та методи обробки як структурованих, 

так і неструктурованих даних з метою їх використання для конкретних завдань і 

цілей[1].Тому, маючи величезну кількість достовірної (структурованої) 

інформації про своїх клієнтів (від ідентифікаційних данихдощоденних транзакцій 

і кредитної історії) все більше банків впроваджують в свою діяльність кластери 

BigData для аналізу даних про споживачів і виявлення прихованих 

закономірностей в їх поведінці. 

З розвитком алгоритмів машинного навчання і нейронних мереж 

(семантичний аналіз, розпізнавання образів та інші методи) стало можливо 

аналізувати інформацію про клієнтів з соціальних мереж, групуючи їх у 

неструктуровані дані, для того, щоб найкращим чином зрозуміти хід їх думок і 

потреби. Однак, даний технологічний тренд спричинив за собою жваві дискусії з 

приводу етичності використання особистих даних клієнтів без їх дозволу. 

Для BigDataвиділяють традиційні характеристики, сформульовані MetaGroup 

ще в 2001 році, які називаються «Три V»: Volume– величина фізичного обсягу 

даних (від петабайтів до ексабайтів); Velocity– темп приросту й, загалом, 

необхідності швидкої обробки даних для отримання результатів; Variety – 

можливість одночасно обробляти різні типи даних [2].У технічному аспекті 

використовують такі програмні рішення як NoSQL, MapReduce, Hadoop, а також 

найбільш розповсюджену в Україні для таких цілей мову програмування R [1]. 

Враховуючи зарубіжний досвід використанняBigDataв банках, слід 

виокремити шість основних сфер, котрі зазнають змін при впровадженні 

аналізу«великих даних» у банківських установах України: 

1) протидія відмиванню грошей – у разі виявлення нехарактерної поведінки 

клієнта (різке зростання купівельної активності, переказизначних сум на інші 

рахунки, виведення коштів із рахунку тощо) система банку зможе оперативно 

вжити запобіжні заходи до моменту з’ясування обставин з цим власником 

рахунку. Додатково банк може згрупувати клієнтів за рівнем доходу, штучний 

інтелект складе портрет типового клієнта для кожної з груп, внаслідок чого 

система згодом зможе самостійно прогнозувати подальшу поведінку споживачів і 

виявляти фактори ризику; 

2) управління ризиками – донедавна управління будь-якими ризиками 

(операційними, кредитними, ринковими тощо) ризик-менеджерами залежало від 

повноти й об’єктивності інформації, які вони отримували від своїх клієнтів, 

однак, використовуючи інструменти BigData, стане можливим не лише 

відсіювання ненадійних клієнтів на стадії прийняття рішення про надання 

кредиту, але й відстеження часового лагу ймовірного переходу звичайного 
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позичальника у категорію із простроченою заборгованістю. Це, в свою чергу, 

звільнить банки від потреби відволікання коштів у резерви за кредитними 

операціями [1]. Цьому може посприяти якраз більш сучасна банківська IT-

архітектура, яка надаватиме більш адекватну інформацію для прийняття рішень 

вищим менеджментом банку; 

3) персоналізований підхід до обслуговування клієнтів – враховуючи 

незначний коефіцієнт корисної дії (ККД) працівників фронт-офісів та колл-

центрів банків, є доцільним використання BigData з метою побудови кращої 

взаємодії та підтримки лояльності клієнтів. Додаткової уваги слід приділити 

скорингу: ураховуючи, що кредитний скоринг різниться у банках, замість 

категоричної відмови у наданні кредиту тій чи іншій особі й, відповідно, втрати 

потенційних вигід від даного позичальника, слід йому натомість надати іншу 

релевантну пропозицію по кредиту, що відповідатиме його рівню 

кредитоспроможності; 

4) оптимізація роботи мережі відділень та банкоматів – технології BigData 

безпосередньо через геолокаційну аналітику дозволяють визначити найбільш 

вдалі місця їх розташування, аналіз історичних даних щодо попиту на готівкові 

кошти з урахуванням певних подій, погодних умов, вихідних і святкових днів – 

потребу банкоматів в готівці (аби не зберігати там надлишкові кошти, які можна 

було б розподілити у більш дохідні напрями використання), а математичні методи 

оптимізації – перерозподіл між банкоматами наявних залишків готівки; 

5) перерозподіл працівників всередині банку та закриття неефективних 

відділень – останнім часом простежується тенденція закриття великими гравцями 

на банківському ринку своїх відділень, зокрема, за рахунок аналізу 

BigData.Внаслідок появи можливості зменшення витрат на обслуговування 

клієнтів і, відповідно, зменшення кількості фронт-офісів, потреба в базових 

знаннях програмування є нагальною для діючих та потенційних банківських 

працівників. Розуміння кожним окремим банківським працівником економічних 

процесів, специфіки банківської роботи та «мови» IT-спеціалістів в комплексі 

дасть можливість для розширення діяльності банку та захоплення нових ніш на 

ринку; 

6) поява нових маркетингових рішень та ніш на банківському ринку –

ґрунтовний аналіз даних та побудова різних поведінкових моделей дозволяє 

ідентифікувати нові для банківського досвіду потреби клієнтів або груп клієнтів. 

Відносно нещодавно такими інноваційними рішеннями стали, зокрема, створення 

віртуального банку для хіпстерівMonzo в Лондоні(який оцінюється вартістю вище 

280 млн фунтів стерлінгів) [3] та банку для представників ЛГБТ-спільноти у США 

(купівельна спроможність яких оцінюється у 800 млрд дол. на рік) [4].  

І поки невеликі банки не квапляться інвестувати у впровадження BigData, 

тим часом даною ситуацією користуються інші учасники банківського ринку й 

стають новаторами на ньому. Взяти, наприклад, до уваги проект екс-топ-

менеджменту ПриватБанку – український інтернет-банк «Монобанк», який 

змінює уявлення про сучасний банкінг, комунікуючи зі своїми клієнтами 

оперативно із різних питань через мессенджери.  

Слід закцентувати увагу на необхідності приведення банками власної 

поточної IT-інфраструктури до конкурентоспроможного рівня, зокрема, за 
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рахунок інструментарію BigData, оскільки за сучасного рівня розвитку 

банківського ринку збільшення активної клієнтської бази можливе лише за 

рахунок переманювання клієнтів з інших банків, адже важко знайти того 

повнолітнього громадянина, в якого немає ні одного відкритого рахунку в банку. 

Технології великих даних життєво необхідні сучасним українським банкам. 

Управління активами, ризик-менеджмент, збереження і нарощення клієнтської 

бази – усі ці ключові потреби кредитних організацій не можна буде задовольнити, 

не навчившись користуватися інструментами BigData. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

МІЖНАРОДНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ  

 

В сучасних умовах ринок банківських послуг є досить різноманітним та 

насиченим. Сфера банківських послуг – найбільш підходяща для впровадження 

новітніх технологій. Це зумовлено, перш за все, конкуренцією, зі сторони як 

банківських, так і небанківських фінансових установ, великий обсяг операцій і   

належна швидкість їх обробки, і звичайно це боротьба за клієнтів.Тому, у 

сучасному світі не обійтись без дистанційного банківського обслуговування.  

Загалом, основними перевагами роботи через «віддалений банкінг»полягає в 

тому, що всі операції виконуються переважним чином в режимі онлайн, система 

працює цілодобово, без вихідних і є доступною у будь-якій точці світу, де є 

можливість для клієнта підключення до мережі Інтернет. Важливими ідеями 

створення дистанційного обслуговування є вільний вибір та можливість 

самообслуговування. Найбільш ефективний для цього спосіб — це дистанційне 

банківське обслуговування через інтернет ресурси— головною ідеєю 

впровадження дистанційного банківського обслуговування  в міжнародному 

електронному бізнесі є надання клієнтам можливості віддалено оперувати своїм 

https://goo.gl/3x8dWc
https://goo.gl/Csohhq
https://goo.gl/a6FyQ7
https://goo.gl/izXTD1
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фінансами в будь-який час та незалежно від твого місцезнаходження. 

Використання ДБО дозволяє охопити ширший сегмент клієнтів, необмежений 

географічним розташуванням банківської установи. 

Більшість банків застосовують різні форми дистанційного банківського 

обслуговування (ДБО), такі як Інтернет-банкінг, «Банк- клієнт», «Теле-банк», 

мобільний банкінг (WAP-, SMS-, GSM-, GPRS-), Wi-Fi-банкінгу, POS-термінали 

та інші, використовуючи декілька варіантів цих систем для обслуговування 

юридичних і фізичних осіб.[1] 

На даному етапі жоден банк не буде конкурентоспроможним за відсутності 

ефективних систем електронного банкінгу. Так, наприклад, у Західній Європі, за 

оцінками експертів, до 2020 р. клієнтура ДБО буде становити 60% від загальної 

кількості, за нашими оцінками в Україні за оптимістичним прогнозом – 15-20%. 

[2]. Водночасно даючи банкам широкі операційні можливості віддалений банкінг 

призводить до зростання ризиків у банківській діяльності, проте сучасні банки що 

дня проводять транскордонні угоди, а їхні клієнти знаходяться в різних країнах 

світу, і гроші, що вони одержують від банків у вигляд і кредитів, відсотків тощо, 

можуть використовуватися де завгодно. 

Основною перевагою ДБО клієнтів полягає в тому, що  сутність його роботи 

не залежить від відстані та часу, бо ж електронні канали працюють цілодобово та 

у будь-якій точці земної кулі, там, де є система телекомунікації. Для клієнта 

зникають поняття «операційний день», «технічна перерва», а головне – 

змінюється характер його взаємодії з банком. Клієнт отримує можливість вільного 

вибору каналів доставки для себе залежно відсвого стилю життя, розмірудоходів, 

місця перебування, терміновості операції. Відповідно змінюється економічна 

поведінка клієнта: він може переходити від самообслуговування до користування 

послугами консультанта залежно від свого рівня освіти, довіри та лояльності до 

банку [3]. 

На сьогоднішньому етапі еволюції міжнародного бізнесу для ДБО 

притаманні такі особливості: 

– універсалізація банківської діяльності; 

– лібералізація державного регулювання банківської сфери; 

– розширення територіальної сфери діяльності банків; 

– розширення асортименту банківських послуг[4]. 

Можна зазначити, що за рахунок глобалізаційних процесів всі банки світу 

функціонують як єдина банківська систему, а розвиток  ДБО на міжнародному 

просторі дозволить: 

– на основі сприятливої кон’юнктури міжнародного бізнесу нарощувати 

власні інвестиції за кордоном, через обслуговуванняпідприємствам, продукція 

яких користується попитом на відповідних зовнішніх ринках; 

– провести лібералізацію закордонної діяльності комерційних банків; 

– удосконалювати структуру, географію, форми, характер і види операцій 

закордонної мережі банку[4]. 

Провадження ДБО у міжнародну фінансову систему дає можливість 

забезпечити: 

– політичну, економічну  та фінансову стабільність країни; 

– сталість валютного курсу; 
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– розширення та розвиток міжрегіональних валютних та фондових ринків; 

– концентрацію банківського капіталу; 

– усунення бар’єрів для іноземних інвесторів та постачальників. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку світового господарства 

функціонування міжнародного ринку дистанційного банківського обслуговування  

дає можливість банкам використовувати нові шляхи отримання прибутку, 

скоротити витрати на інфраструктуру, персонал, покращити якість 

обслуговування, що сприяє підвищенню ефективності діяльності банків.  
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«CASHBACK» – ІННОВАЦІЯ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом банки намагаються заманювати клієнтів всіми правдами та 

неправдами. Інноваційним в Україні «пряником» від банківських установ є 

ке́шбек (від англ. cashback або амер. cash back – повернення готівки). Банки готові 

повертати до 20% за покупки клієнтів, тільки б переконати українців оформляти 

платіжні картки[1]. 

Фінансисти впевнені, що програм лояльності окремих операторів ринку 

торгівлі або послуг в майбутньому буде все менше – їх поступово замінять 

привілеї для держателів банківських карт. Сьогодні картки лояльності брендів 

втрачають актуальність, в той час як банківські карти стають універсальним 

інструментом. Вони дозволяють не тільки провести зручну і безпечну оплату, а й 

отримати винагороду [2]. За даними НБУ на 3 квартал 2017 року вже майже 70% 

від загальної кількості операцій були безготівковими, тому майбутнє за 

інтегрованими платформами лояльності, до яких підключені банківські карти.На 

початок 2018 року продовжує зберігатися позитивна тенденціязростання 

безготівкових розрахунків та розширення платіжноїінфраструктури. Позитивні 

тенденції на ринку платіжних карток надійнозакріпилися у 2017 році[3]. 
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Кешбек – це процес повернення частини коштів від покупки і один з видів 

партнерської програми для заохочування клієнтів до нових покупок за допомогою 

платіжної картки[4]. 

Спочатку ідея кешбеку була британської роздрібної мережі Tesco з метою 

зменшення обсягу готівкових банківських операцій. Вперше кешбек був введений 

в дію у США в 1970-х роках у сфері використання кредитних карток. Він 

становив 1-2% і виплачувався раз на рік в кінці грудня [5].  

Як же працює таке, на перший погляд, «диво» –покупець оплачує покупки 

карткою, в ідеалі – кредитною (процент повернення з кредитних коштів більший 

ніж від власних), і отримує відсоток від витраченої суми назад на рахунок. 

Звичайно, багато на цьому не заробити, але якщо клієнт і так кожен день 

розплачується карткою, то чому б не скористатися можливістю і не повернути 

частину витрат? 

Чому ж банки йдуть на такі кроки? Ставку роблять на жадібність клієнтів. 

Головна мета – змусити обивателя оформити кредитну карту і залізти в кредитний 

ліміт, в надії отримати потім крихітний кешбек. Як показує статистика, під час 

пільгового періоду кредит погашає менше половини позичальників. Тому надалі 

банківська установа зможе «відбити» витрати на кешбек і заробити прибуток за 

рахунок відсотків по кредиту.Кешбек є досить витратним для банків, тому не всі 

банкіські установи вирішуються пропонувати таку послугу. 

Український кешбек умовно можна поділити на дві групи: 

• Перша модель – коли банки знаходять партнерів і випускають кобрендові 

карти. На них кешбек приходить у вигляді бонусів, які можна витрачати тільки в 

певних місцях (наприклад, у Альфа-Банку є кобрендова картка Альфа-Connect, 

яку він випускає спільно з Vodafone); 

• Друга модель –передбачає, що клієнт отримує на рахунок «живі гроші», 

оплачуючи картою товари і послуги, придбані в певних місцях (наприклад, в 

супермаркетах або АЗС). Саме такий підхід стає все більш популярним в Україні. 

Його впроваджує все більше банків. 

Як виявилося, наразі тільки 5 українських банківських установ – Альфа-Банк, 

monobank, ТАСкомбанк, Ідея Банк і Банк Форвард – надають повноцінний 

кешбек. Більшість з них повертає гроші тільки за витрату кредитних грошей. 

Таким чином банки привчають клієнтів «жити в борг». Ті ж, хто обіцяє кешбек 

навіть при витраті клієнтом власних коштів, платять набагато скромніше. 

Здебільшого принцип роботи кешбек один і той же. Клієнт розплачується 

карткою в тій чи іншій категорії магазинів (найчастіше – в кафе, ресторані або 

супермакеті), а банк повертає йому на рахунок відсоток від витраченого. 

Виплати кешбек відбуваються раз на місяць і в розрахункову дату сума 

зараховується на карту власника.  

Це логічно: споживачеві замість того, щоб носити з собою стопи «пластику» 

в портмоне, куди простіше зберігати інформацію про всі знижки і бонуси на 

одній-двох банківських картках. 

Другою стороною медалі кешбеку є інтернет кешбек – це вже досить 

поширена модель заохочування покупців, яка функціонує досить довгий час. При 

здійсненні покупок на великих торгових майданчиках (наприклад у Aliexpress, 
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Gearbest, eBay) за допомогою сервісів, які консолідують кешбек покупці можуть 

повертати гроші від своїх покупок. Зрозуміло, за вирахуванням комісії сервісу [6]. 

Отже кешбек – «пряник» для обивателів платіжних карток чи кабала «життя 

у борг»? Відповідь на це питання залежить тільки від вас. Банківським установам 

сервіс кешбеку приносить все більше кредитних клієнтів (оскільки процентні 

виплати за кредитні кошти більші ніж від власних), але завжди існує пільгове 

погашення використанних кредитних коштів. Для раціональної категорії 

споживачів, які завжди намагаються знайти свою вигоду з кожної покупки – це 

безсумнівно «пряник», оскільки витративши один раз небагато часу на 

налаштування сервісу, потім отримуєш лише привілеї. Разом з тим це може стати 

і кабалою для тих, хто не може контролювати свої купівельні побажання. Але це 

вже тема, яка стосується кредитних сервісів (моментального кредиту, овердрафту 

тощо). 
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The newest type of payment instruments generated by scientific and technological 

progress and innovative economy are electronic payment instruments. The term 

"electronic payment instruments", as well as "electronic money", "electronic 

calculations", in the theory is unambiguously not defined. However, we can agree with 

the view that the essential interpretation of electronic money is crucial for the 

theoretical understanding of existing processes of commodity-money relations 

development, ensuring the development of calculations and payments in the economy, 

and improving the mechanisms of monetary regulation. The theoretical significance of 

electronic money and their organic embedding into a monetary structure makes us turn 

to the provisions of the theory of money and the essence of money. Considering 

electronic payment instruments as a means of exchange, it is necessary to note the 

existence of differences due to legal reasons, as well as in part with the risk of the use of 

electronic tools for using the tools. This is facilitated by factors such as the convenience 

of paying for goods in online stores, the high speed of transactions, the use of modern 

technologies to secure transactions. One of the most promising types of electronic 

money is crypto-currency.  

Crypto currency is a type of digital currency that can be stored in electronic purses, 

as well as transferring from one purse to another. The most famous are bitcoins. 

Bitcoins is a peer-to-peer e-cash system that uses the same-name digital currency, often 

referred to as cryptography or a virtual currency. Bitcoins are a successful example of 

the use of cryptology in a virtual environment. Since it is impossible to stop the process 

of virtualization of modern society, it is necessary to adapt to changing conditions. To 

do this, it is necessary to solve a number of technical, legal and economic issues of 

using crypto currency in circulation. Ignoring the need for solving these problems will 

lead to the lack of development infrastructure and tools for virtual economy functioning, 

and the consequence will be an increase in the backlog of the domestic innovation 

economy. One should understand the close relationship between the innovation and the 

virtual economy. If we consider the concept of innovation as an innovation, which 

ensures a qualitative growth in the efficiency of processes, then from these positions 

crypto-currency Bitcoin acts as an innovative financial tool that can optimize the system 

of financial calculations in the virtual economy and thus intensify the processes of the 

innovative economy. Bitcoin has its advantages and disadvantages (Table 1). 

The popularity of cryptography threatens the stability of national currencies, 

undermining the status of world reserve currencies, which can completely replace the 

cryptic currency by itself. BTC is a more convenient way of payment, storage and 
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accumulation. Of course, the sharp fluctuation of the value of this cryptology brings 

income to the world's central banks, which have the opportunity to claim the risk of 

keeping funds in the BTC. However, the stabilization of the course and the absence of 

inflation are causing the economically active part of the population to refuse the 

national currency in favor of crippling goods. Because of this, financial institutions are 

forced to demand a ban on its use. 

Table 1 

The advantages and disadvantages of the Bitcoin system 

Advantages Disadvantages 

Anonymity 

Each client stores information about all 

transactions performed and the number 

of bitcoins in the wallet. Neither banks, 

tax offices, nor the state can control the 

exchange of coins among users' 

wallets, which reduces the tax burden 

on taxpayers to the state budget 

Anonymity 

It prevents the state from controlling the 

movement of currency, which makes it 

possible to smoothly withdraw money 

from the country, and it provides an 

instrument for the development of the 

market for illegal goods (drugs, weapons, 

smuggling, etc.). The deflationary nature 

of the currency leads to a reduction in the 

cost of the population and an increase in 

their savings, which negatively affects 

the country's economy 

Absence of inflation 

In the bitcoin system, the maximum 

possible money supply is limited and 

increases with a certain speed. 

Therefore, commodity prices remain at 

the same level and there is no 

depreciation of the currency. Due to 

this, there is no possibility of inflation 

in the system 

The impossibility of controlling the 

movement of capital 

Regardless of geographic location, 

nationality and other factors, the owner of 

the bitcoin can use his own funds and, at 

the same time, not pay any taxes on the 

import or export of capital, declare these 

funds or even notify the authorities of 

their country or country in which the 

transfer was made. In fact, the use of 

bitcoin makes a person independent of 

the regulatory financial institutions, 

banks, law enforcement agencies 

Significant savings in the cost of 

emitting money 

Bitcoin system is non-material, 

therefore coinage and banknote 

printing, as well as related 

maintenance costs, have become 

unnecessary. And hence, the 

simplification of the banking, financial 

system, and so on 

 

In explaining the NBU regarding the lawful use of the "virtual currency / crypto-

currency" Bitcoin in Ukraine, it is stated that "in accordance with the Constitution of 

Ukraine (Article 99), the Civil Code of Ukraine (Article 192), the Law of Ukraine" On 

Payment Systems and Transfer of Funds in Ukraine "(Article 3) and the Decree of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine of February 19, 1993, No. 15-93" On the System of 
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Currency Regulation and Currency Control "(Article 3), the hryvnia as a monetary unit 

of Ukraine is the only legal means of payment in Ukraine, is adopted all physical and 

legal persons without any restrictions on all that Ukrainian regions for conducting 

transfers and calculations. One of the functions of the National Bank of Ukraine is the 

monopoly implementation of the issue of the national currency of Ukraine and the 

organization of cash circulation (Article 7 of the Law of Ukraine "On the National Bank 

of Ukraine"). The issue and circulation of other monetary units in the territory of 

Ukraine and the use of money surrogates as a means of payment are prohibited (Part 2 

of Article 32 of the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine"). 

In Ukraine, there is an imbalance between the real state of the market market and 

the development of legislation, which complicates the creation of formal institutional 

rules for regulating the issuance procedure and the circulation of cryptovolume and, in 

turn, enhances potential risks at macro and micro levels.Abroad, in different ways, try to 

solve problems related to the status of cryptography and legislative regulation (Table 2). 

Table 2 

Features of legislative regulation of cryptovolume in different countries 

Country Features 

France Cryptographic currency has the status of a currency. It is recommended to 

refrain from using 

Finland The status of the commodity commodity 

Switzerland The government is skeptical about cryptology 

Spain Specific rules for electronic cryptographic systems are defined 

Thailand Cryptographic currency is recognized as legal 

USA The status of a payment instrument. Depending on the state, there is a 

difference in turnover regulation 

Germany The status of "personal money" 

 

Countries in the world are increasingly using the BTC system (Table 3). The main 

features of using Bitcoin cryptography are ensuring confidentiality of users and 

anonymity of transfers, accelerating capital turnover, reducing significant operating 

expenses associated with paper money circulation, improving the system of remittances, 

minimizing the impact of inflation processes, and simplifying the payment system. 

Despite all the benefits of using Bitcoin cryptography, it may pose a certain risk to the 

financial system through its uncontrollability. and non-recognition in the legal aspect 

both in Ukraine and in many countries of the world. 

Table 3 

Examples of using the BTC system 

Subject Example 

Cyprus 

University of 

Nicosia 

Since November 2013 began to accept BTC currency as a way of 

paying for education, that is, became the first university in the 

world who agreed to use the virtual currency 

Innovative 

domestic bank 

Fidor 

The management of the German stock exchange Bitcoin.de has 

announced the beginning of cooperation with. The company 

claims that Bitcoin.de was the first platform for cybercurrency 

trading, which directly connected to the classical banking system. 
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Representatives of Bitcoin.de note that such a move will 

significantly accelerate virtual currency transactions. For 

example, a Bitcoin conversion to the euro will now take only a 

few seconds. To do this, both parties must have an account with 

the bank. In addition to the speed of transactions, this partnership 

will provide users with an additional level of security. All funds 

of users who purchase crypto currency at Bitcoin.de will be 

stored on accounts of the German financial institution Fidor. 

Then, as usual, clients of cybercurrency exchanges have to create 

accounts in fiat money and keep their funds on the trading 

platform. In the event of a security failure, these funds were very 

easy to lose without warranty of return 

In Poland 

mobile 

operator T-

Mobile 

For their subscribers to replenish the account with the help of 

cryptography, as announced by the company at the end of 

February 2015. In addition, as an incentive, the company gives 

free 20% minutes to customers who have replenished the account 

with cryptography 

 

Cryptographic services made a powerful step forward in a short time. Now, users do 

not need to lose money on transactions through intermediaries, paying interest. You can 

use a cryptographer on your computer or save funds online on a particular service. In 

2017, certain cybercurrencies were distributed (Table 4). 

 

Table 4 

Common types of cryptography 

Type Characteristics 

Bitcoin 

There are only in the form of records in the replicated distributed database, 

in which in the publicly uncrypted form all transactions are stored, 

indicating the bitbox addresses of the senders and recipients, but without 

information about the real owner of these addresses. There are no separate 

records in the database about the current number of bitcoins from any 

owner. Only on the basis of the transaction chain becomes clear the current 

number of bitcoins associated with one or another bitcoin address. 

Ethereum 

The role of this cryptography is not limited to payments, it may be used as a 

means for sharing resources or registering asset transactions through 

intelligent contracts. For sale on exchange services 

Ripple 
Available open source protocols. These protocols allow banks and non-bank 

financial companies to integrate cybercurrency protocols into their systems. 

Litecoin 
It differs from bitcoin only by the function of finding hash in the chain of 

transaction blocks. 

Dash 

It differs from bitcoin by the fact that it uses not one but a combination of 

several cryptographic algorithms. Mining requires less power. Decisions on 

the further development of the system are not taken by individual 

programmers, and all members of the network through the mechanism of 

decentralized management 
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However, keeping costs better at yourself, third-party services are often hacked, and 

everything is lost. It is logical to download the necessary software and install it on your 

computer based on the operating system. It is better to choose full versions, not "light" 

options - this requires space on the disk, time and traffic, but this option is more reliable. 

Thus, the advantages of cryptography are the absence of an external or internal 

administrator, anonymity, the ability to invest, relative reliability, non-interim, 

independence from the political situation, efficiency, simplification of cross-border 

payments, access to small and medium-sized businesses to international markets, the 

ability for traders to earn on the exchange crypto-currency , open source cryptographic 

code, etc. However, like any other new phenomenon, cryptography is a source of doubt: 

in essence, it is an unsecured non-GDP-based payment instrument, which is based on all 

traditional currencies (but recently the Hayek cryptomanet appeared, which is 

confirmed by the gold that makes it much more reliable than Bitcoin); their emissions 

are under control (at least in the traditional sense - the emissions are based on 

cryptographic methods and the Proof-of-work proof scheme; the actions are 

decentralized in the distributed computer network); Despite all overcapacity, 

cybercurrency exchanges are also vulnerable to hacker attacks. 

However, in spite of the institutional uncertainty, in 2017 Ukraine confidently 

became one of the leading countries in using cryptology. Ignoring state structures of the 

fact that such advanced electronic technologies, which own electronic cash, are 

becoming one of the ways for mutual settlements between citizens and legal entities in 

Ukraine, is clearly a non-productive way of optimizing the market. The most popular in 

Ukraine in 2017 crypto foreign currency are Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Ripple.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ CУЧАСНИХ ГРОШЕЙ В 

УКРАЇНІ 

 

Розвиток систем електронних грошей на сучасному етапі еволюції 

суспільства характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки 

та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів 

і сучасних технологій платежів.  

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє зміні способу життя 

більшості населення України, і з ростом проникнення Інтернету вони все більше 

звикають до електронних платежів.  

Окрім того, більшість працездатного населення країни вже активно 

використовують банківські платіжні картки, використовуючи їх для оплати 

товарів і послуг, наприклад для поповнення рахунку мобільного телефону або 

оплати товару в Інтернет-магазині. Нині в Україні більша частина платежів за 

допомогою електронних грошей припадає на оплату мобільного зв’язку, Інтернет 
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та інші повсякденні послуги, на яких користувач економить в останню чергу. 

Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.  

В Україні електронні гроші на смарткартках представлені, зокрема, 

неперсоніфікованими електронними гаманцями НСМЕП. Емісія електронних 

грошей, які зберігаються в пам’яті комп’ютерів, здійснюється за технологіями 

PayCash і WebMoney Transfer.  Технологія WebMoney Transfer створена для 

забезпечення користувачів універсальним засобом розрахунків за товари та 

послуги, які пропонуються в мережі Інтернет. На сьогодні це найбільш розвинена 

система електронних грошей, за допомогою якої користувачі Інтернет і власники 

мобільних телефонів можуть здійснювати захищені безвідзивні платежі та 

перекази в реальному часі в електронних грошах, номінованих у шести видах 

валюти, а також золоті [1].  

Технологія PayCash дає користувачам змогу здійснювати транзакції між 

собою, а також анонімно, швидко і надійно оплачувати різні послуги, а також 

купувати товари [1]. На сьогоднішній день в мережі Internet існує декілька 

десятків платіжних систем. Серед найбільш популярних систем виділяють: E-

Gold, РауРаї, PayCash, WebMoney Transfer, CyberPlat, Privat24 та ін. 

Для обігу електронних грошей необхідно використовувати складні 

технології, які в більшості українських банків просто відсутні. Оскільки 

електронні гроші ще недостатньо усталене явище в житті українського 

суспільства, існують причини, за якими українські банки не виявляють бажання 

розвивати проекти, пов’язані з даною галуззю, такі як: необхідність фінансувати 

розробки, якими вільно можуть користуватися конкуренти.  

Також є проблеми з реалізацією бізнес-проектів, пов’язаних з електронними 

грошима: маленький розмір ринку електронних грошей, пріоритетне положення і 

масовість готівки, неготовність компаній пустити на ринок електронні платіжні 

системи, погано орієнтовані на споживача технології та відсутність стандартів [6].  

Наведені проблеми можна значно зменшити шляхом створення надійної 

правової та регулятивної бази, здатної обмежити неправомірне використання 

нових систем. Ринок електронних грошей в Україні характеризується 

нерівномірністю поширення. Пропозиція електронних грошей залежить від 

багатьох факторів, які можуть стримувати їх розвиток: стимулів для споживачів, 

торговців, емітентів та посередників під час їх використання. Так, легкість 

використання пристроїв, на яких зберігаються електронні гроші, конфіденційність 

та безпека розрахунків будуть позитивно впливати на прагнення споживачів 

використовувати електронні гроші.  

Електронні гроші є дуже зручним засобом для здійснення миттєвих платежів, 

у тому числі мікро-платежів, які можуть становити лише кілька гривень. 

Електронні гроші значно полегшують життя, оскільки з їх допомогою можна 

здійснювати миттєві перекази грошей на будь-який рахунок і легко простежити за 

своїм фінансовим станом і кількістю заощаджень, які залишилися на рахунку.  

У нашій країні електронні гроші займають особливе положення, оскільки на 

даний момент у нас дуже низький рівень персональних банківських послуг, і 

електронні гроші є єдиним поширеним способом безготівкових розрахунків для 

дуже великої кількості людей.  
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Отже, впровадження електронних грошей потребує подальших наукових 

розробок. Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні 

важливим є застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного 

боку, на підтримку їхнього розвитку, а з іншого – на запобігання їх використанню 

з метою ухилення від оподаткування та контролю. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 

 

Блокчейн, (англ. Blockchain) — розподілена база даних, яка підтримує 

перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. 

Головнимипричинами, які змушують рухатися банківський сектор до 

технології блокчейну є дешевизна та швидкість руху інформації. Банки щоденно 

обробляють багато транзакцій. Саме тому можна стверджувати, що завдяки 

технології блокчейну, банківський сектор буде однією з перших галузей, яка 

найефективніше зміниться завдяки цій новітній технології. Поєднання спільних 

баз даних та технологія криптографії блокчейну дозволяє декільком сторонам 

мати одночасний доступ до постійно оновлюваної цифрової книги, яку 

неможливо змінити. Також варто відмітити, що система блокчейну знизить 

витрати призначені для підтвердження автентичності у внутрішній мережі, так як 

у системі розподіленої облікової книги, записи ефективно виконуються всіма 

користувачами в мережі одночасно. Цей процес знижує потребу існуючих 

посередників, яких торкаються трансакції. У банківських службах це включає тих, 

хто переміщує гроші, розглядає контракти, податкові операції, зберігає 

інформацію тощо. 

Розглядаючи технологію блокчейну, варто наголосити на сферах 

використання цієї технології в банківському секторі вже сьогодні: 

1. Кліринг та розрахунки. Найбільші інвестиційні банки зможуть 

заощаджувати мільярди доларів за допомогою технології блокчейн для 

підвищення ефективності клірингу та розрахунків. Так Австралійська біржа 

https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690
http://npaed.ru/
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цінних паперів вже переносить більшу частини клієнтської та клірингової 

процедур пост-торгівлі на блок-схему[1]. 

2. Платежі. Наразі центральні банки по всьому світу вивчають потенціал для 

переміщення частин своєї платіжної системи на технологію блокчейну або 

можливості використання власних цифрових валют.Тим часом комерційні банки 

запускають свої власні проекти. Так, наприклад UBS у Швейцарії розробила 

спеціальну "розрахункову криптомонету", яка спрямована на створення цифрової 

валюти для використання на фінансових ринках шляхом випуску жетонів, 

конвертованих у готівкові кошти на депозит у центральних банках [2]. 

3. Фінансування торгівлі. Торговельне фінансування досі переважно 

базується на папері: на коносаментах або акредитивах, що надсилаються по факсу 

чи поштою по всьому світу, тому багато банкірів виступають за модернізацію 

цього процесу. Багато хто вважає, що блокчейн це очевидний варіант у цьому 

випадку, так як в торгівлі, основні операційні процеси можуть відбуватися за пару 

днів, а робота з документообігом займати до тижня. Однак у цьому випадку 

основною проблемою стає створення повної «екосистеми», що дозволить 

оцифровувати не тільки сам процес документообігу, але й торгівлю повністю, 

включаючи сюди як і сторони, так і агентів, митниці, порти, страховиків і т.д. 

4. Ідентифікація. Перевірка клієнтів та контрагентів є важливою для 

банківської діяльності. Без цього банки швидко втратять свою роль довірених 

опікунів народних грошей. Сompliance у банківській сфері наразі розвивається у 

всьому світі та Україна не є виключенням. Банки протягом багатьох років 

намагаються створити спільну цифрову службу для запису ідентифікацій клієнтів 

та їх оновлення. Однак, досі не створено  правильної формули, тому банкіри 

вважають, що самеблокчейнзможе запропонувати рішення через його 

криптографічний захист та здатність ділитися постійно оновлюваним записом з 

багатьма сторонами. Тому вже десятки фірм працюють над створенням блок-

схеми для ідентифікації клієнтів, включаючи CambridgeBlockchain, Tradle, Credits 

та Blockstack [3]. 

5. Синдикований кредит. Сьогодні розрахунки за цим видом позики 

займають більш ніж  19 днів, так як при зміні кредиторів, документообіг досі 

носить паперову форму. Завдяки технології блокчейну з’являється можливість 

сторонам спілкуватися один з одним, щоб зміни у власності позики могли бути 

швидко відображені в усіх системах. 

Окремою сферою використання технології блокчейну може бути протидія 

шахрайству та відмиванню грошей. Однак у цьому випадку, використання даної 

технології поруч з криптовалютами має бути чітко врегульовано регуляторами та 

законодавством у сфері протидії наслідкам легалізації (відмиванню) доходів. 

Технологія блокчейн наразі розвивається дуже стрімкими темпами по всьому 

світу, тому для українського уряду та регуляторів впровадження даного 

інструменту має також знаходитись на порядку денному. Використання даної 

технології в банківському секторі перш за все захистить клієнтів банків від 

шахраїв, створить нове джерело доходів, сприятиме зміцненню гривні і притоку 

валюти в країну, зменшить тінізацію економіки, покращить міжнародний імідж 

України як державивідкритої для інновацій. 
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СУЧАСНИЙ ЕТАП ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШЕЙ 

 

Віртуальна економіка є часткою глобальної економічної системи. Основу 

віртуальної економіки становить інтерактивний бізнес на основі інформаційних 

технологій. Розвиток віртуальної економіки визначає сучасний етап еволюції 

грошей. 

Активізація та поглиблення інформаційної сфери та інформаційного 

суспільства призводить до прискорення розвитку нових форм грошей. Вплив 

технологічних інновацій створює умови для: 

- набуття нового змісту економічної науки, 

- суттєвих змін в усіх сферах економічної діяльності, в тому числі у 

фінансовому секторі. 

Ці зміни проявляються у наступному: 

- поступове перенесення трансакцій в електронний формат, 

- поява нових засобів платежу, 

- поява новітніх платіжних інструментів, 

- поява новітніх платіжних систем. 

Найшвидше впровадження інновацій відбувається саме у сфері платіжних і 

розрахункових систем. Вищезазначені інновації потребують нормативного 

регулювання та практичного використання. Фінансова інновація, як електронні 

гроші, привертають пильну увагу з боку центральних банків і міжнародних 

фінансових установ. 

Нині вже напрацьовано науковий базис щодо теоретико-методологічних 

засад електронних грошей, розробки та функціонування систем на основі 

електронних грошей. Але, не сформовані та потребують подальших досліджень 

питання емісії, використання та регулювання електронних грошей. 

Електронні гроші – це феномен, який: 

- утворює новий сектор грошового обігу, 

- змінює філософію грошових відносин, 

- певною мірою загрожує традиційній монетарній системі. 

https://www.ft.com/content/615b3bd8-97a9-11e7-a652-cde3f882dd7b
https://www.ubs.com/magazines/news-for-banks/en/products-and-services/2016/blockchain-trade-finance.html
https://www.ubs.com/magazines/news-for-banks/en/products-and-services/2016/blockchain-trade-finance.html
https://bravenewcoin.com/news/why-blockchain-will-revolutionize-the-banking-industry/
https://bravenewcoin.com/news/why-blockchain-will-revolutionize-the-banking-industry/
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На сучасному етапі розвитку економічної науки виникає нагальна потреба в 

узагальненні теоретико-методологічних засад щодо: 

-визначення поняття електроннихгрошей, 

- вивчення сучасної практики такого їх різновиду, як віртуальна валюта, 

- ідентифікації сутності та функцій віртуальної валюти, 

- аналізу позиції центральних банків деяких країн щодо визнання та 

регулювання віртуальної валюти. 

Нині найвищий рівень інноваційної новизни мають електронні гроші – 

біткоін (Bitcoin, ВТС), які отримали назву “криптовалюта” або “віртуальна 

валюта”, зокрема в офіційних звітах Світового банку та Європейського 

центрального банку (ЄЦБ). Поширеною також є неофіційна їх назва – “інтернет-

валюта”. До цієї категорії разом із біткоіном також належать її похідні або 

альтернативи – лайткоін (Litecoin), піркоін (Peercoin), неймкоін (Namecoin), 

ЕксЕрПі (XRP, система Ріпплз – Ripples).  

Правове визначення віртуальній інтернет-валюті біткоін надало Міністерство 

фінансів Німеччини. А саме, інтернет-валюта біткоін– це “одиниця фінансового 

обліку” та один із різновидів приватних грошей, які можуть бути використані для 

“багатосторонніх клірингових операцій”.  

Міністерство фінансів США в 2013 р. визнало біткоін. А саме, інтернет-

валюта біткоін– цедецентралізована віртуальна валюта, що відповідає критерію 

“форма грошей”, а отже, за прецедентним правом на неї поширюються фінансові 

закони та норми.  

Фактично цифрова віртуальна валюта біткоін – це набір певних правил у 

вигляді відкритого електронного програмного коду, який призначений для 

створення цифрової валюти, одиниця якої має назву біткоін.  

Створення віртуальної валюти (віртуальних монет як криптографічних хеш-

кодів) базується на математичних принципах і використовує сучасну 

криптографію.  

Її ключовими особливостями є: 

– децентралізація (незалежність від центрального банку);  

–використання пірінгової архітектури P2P (система рівноправних 

взаємовідносин програм користувачів); 

 –процес емісії (майнінг) – це фактично експлуатація обчислювальних 

потужностей комп’ютерних систем, безперервність якого визначає тривалість 

життєвого циклу віртуальної валюти, тобто на противагу від центробанків цю 

валюту створюють самі користувачі системи її обігу – “майнери”, називаючи цей 

вид робіт “видобуванням”.  

Користувачі можуть особисто видобувати одиниці валюти або скористатися 

послугами веб-служб, які ще називають “пулами”, надаючи їм свої обчислювальні 

потужності для вирішення складних математичних задач у рамках 

функціонування системи обігу віртуальної валюти. Серед таких задач 

найважливішою є перевірка відсутності в системі дублювання біткоін-монет як 

наслідку проведення операцій, що порушують регламент системи, а відтак 

створюють потенційну загрозу її руйнування. Процес “видобування” нових 

електронних грошей є енерговитратним і потребує багато зусиль. У свою чергу 

німецькі вчені вже знайшли новий метод для прискорення та здешевлення 
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енерговитрат для “видобування” біткоінів. Задля цього німецькі компанії готові 

залучити в інвесторів понад 10 млн. доларів США.  

До особливих характеристик віртуальної валюти слід віднести такі:  

– забезпечення унікальності коду “електронних монет”, які не можуть бути 

використані двічі;  

– висока швидкість і повна анонімність процесу трансакції;  

– висока захищеність фінансових операцій, відсутність фінансової цензури та 

зовнішнього втручання у систему обігу;  

– високий рівень волатильності ціни; 

– процес обігу електронної валюти здійснюється лише в межах мережі 

системи;  

–операції купівлі-продажу з використанням електронної валюти 

здійснюються без посередників в інтернеті та реальному житті; 

 – високий рівень ефективності функціонування системи. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити наступні висновки. Появу нових 

форм грошей спричинив розвиток інформаційного суспільства та віртуальної 

економіки. Ймовірність виникнення деяких нових форм грошей на фінансовому 

ринку нині є значно вищою, ніж ймовірність їхньої життєздатності та 

практичного використання.  

Прикладом цього є віртуальна валюта. Віртуальна валюта – це фінансова 

інновація з високим ступенем новизни, що в перспективі може призвести до 

радикальних змін у сфері грошових відносин.  

Поява віртуальної валюти підтверджує теоретичні дослідження багатьох 

учених щодо неминучості еволюції грошей. Еволюція грошей – це процес, який: 

- зумовлює важливі зміни в грошовій і платіжній системах, 

- спонукає традиційні фінансові інститути до адаптації та розвитку, 

- призводить до системних змін у фінансовій моделі сучасного суспільства.  

У зв’язку з цим відкритим залишається питання впливу політики глобальних 

кредитно-фінансових установ на її майбутнє. 

 

Література: 
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СУЧАСНІ ФОРМИ ГРОШЕЙ В УМОВАХ  РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Від первісного часу до сьогодні історія суспільства пов’язана з економікою 

та пошуком зручної, досконалої форми грошей. Підґрунтямпошуку досконалого 
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засобу платежу був технічний і економічний прогрес та спричинені ним розвиток 

і ускладнення ринкових та інституційних відносин, що спонукало економічних 

суб'єктів вимагати від грошового носія дедалі нових якісних властивостей.  

На етапі глобалізації та кризових явищ у світовій економіці пропонують 

позбавити державу монополії емісії грошей  і ввести децентралізовану систему 

«приватних грошей», що дасть можливість створити «дешеві» гроші, доступні 

кожному. Також існує така можливість повного витіснення паперових банкнот, 

натомість – створення абсолютно віртуальних грошей, обіг яких буде 

здійснюватися виключно каналами комп’ютерних систем. 

В ХХІ столітті існує поняття «цифрової економіки». Що ж це і чи 

розвиватиметься вона в нашій державі? 

Цифрова економіка — це економічна діяльність, яка, на відміну від 

традиційної економіки, визначається мережевою свідомістю та залежністю від 

віртуальних технологій. В Україні даний вид економіки набирає обертів відтоді як 

в середині січня 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив «цифрову стратегію» на 

найближчі роки. Саме цифрова економіка є акселератором соціально-

економічного життя суспільства у сучасному світі та здатна стрімко підвищити 

ВВП країни.В Україні найбільш яскравим прикладом сьогодні є агропромислова 

сфера, де завдяки цифровим технологіям передові агрокомпанії збільшують свої 

ROI (фінансовий коефіцієнт, який ілюструє рівень прибутковості або збитковості 

бізнесу) від 30% до 90%.[2] 

Цифрова економіка — це також цифровий ринок. Якщо українські IT-

компанії можуть дозволити собі найсучасніше обладнання, то малий та середній 

бізнес, потенційні покупці їх товарів та послуг в Україні, обмежені як у техніці, 

так і у фінансах. Це стосується й середньостатистичного споживача, якому, з тих 

же причин, не доступні сучасні цифрові блага (наприклад, «розумне житло», 

автоматизовані пересувні магазини чи навіть найпримітивніші каси 

самообслуговування).[3] 

Тут діє проста формула: більше доступної функціональності товарів та 

послуг — більший оборот грошей, більше робочих місць. 

Цифрова економіка – а отже розрахунки електронними грошима. Ця 

фінансова інновація привертає пильну увагу з боку центральних банків і 

міжнародних фінансових установ. 

Електронні гроші: 

– по-перше, це грошові кошти для здійснення платежів за допомогою 

телекомунікаційних систем, незалежно від форми та місця збереження;  

– по-друге, це грошові кошти, які зберігаються в електронному форматі 

спеціальних пристроїв;  

– по-третє, грошові кошти, які враховують властивості попередніх, але 

використовуються поза банківською системою, без участі третьої особи та без 

прямого зв’язку з банківським рахунком. 

За типами електронні гроші можна поділити на такі види: 

– за видом носія – засновані на банківському рахунку (пластикова картка, 

електронний чек, електронний гаманець) і мережеві / програмні;  

– за функцією управління грошових систем – централізовані, 

децентралізовані та мобільні субсистеми;  
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– за формою обігу – безготівкові та готівкові. 

Нині найвищий рівень інноваційної новизни мають електронні гроші – 

біткойн (Bitcoin, ВТС), які отримали назву “криптовалюта” або “віртуальна 

валюта” 

І якщо картковий розрахунок в Україні є буденним явищем, то із 

криптовалютою ще не все вирішено, адже НБУ відмовилося визнавати 

криптовалюту (а саме Bitcoin) реальним засобом платежу. Проте розвиток 

віртуальних валют, на мою думку, не залежить від держави, а є вимогою часу. І 

попри незадовільнення НБУ, у столиці нашої держави відбувся перший продаж 

нерухомості за криптовалюту.  

За своєю суттю криптовалюта – це закодована інформація, скопіювати яку не 

можливо, а одиницею виміру є монета, що не підлягає підробці.  

На даний час у світі кількість видів криптовалютвже наближається до тисячі, 

і ринок продовжує рости. Біткойн – це перша і найвідоміша електронна 

віртуальна валюта.  

Біткойн функціонує без всякого контролюючого органу чи центрального 

банку; обробка транзакцій здійснюється колективно учасниками мережі, дозволяє 

проводити любі операції анонімно, без ідентифікації користувача. Мережа 

біткойн заснована на так званому «блокчейні» і являє собою публічний регістр, 

який зберігає дані про всі транзакції системи. Всі транзакції захищені 

електронними підписами користувачів - учасників мережі, які добувають 

біткойни і проводять з ними операції.[1] 

Враховуючи незалежність криптовалюти від світових фінансових систем, 

відношення до неї неоднозначне, а  в багатьох країнах світу її статус досі не 

визначено, в тому числі і в Україні. Однак деякі заклади нашої держави 

починають використовувати в своїх розрахунках криптовалюту, здійснюючи це 

на свій страх і ризик, адже поки що не має діючого законодавства, що б 

улегалізувало статус віртуальної валюти. 

Таким чином, розвиток інформаційного суспільства та віртуальної економіки 

спричинив появу нових форм грошей, але під знаком питання залишається 

ймовірність їх функціонування. Прикладом цього є віртуальна валюта – фінансова 

інновація з високим ступенем новизни, що в перспективі може призвести до 

радикальних змін у сфері грошових відносин. Поява віртуальної валюти є 

неминучим результатом еволюції форм грошей. Чи допомагати цій формі 

набувати життєздатності – вирішувати людству, адже є прихильники як 

консерватизму, так і лібералізму. 

 На мою думку, розрахунок криптовалютою призведе до розвитку тіньової 

економіки та офшоризації капіталів, завдяки анонімності  і приватності. Адже 

використання віртуальної валюти передбачає закритість криптовалютних 

гаманців . Можливо, в недалекому майбутньому даний вид електронних грошей 

удосконалять та доповнять правовим регулюванням і користування 

криптовалютою стане досконалою та безризиковоюсправою, що вирішить багато 

питань у мікро та макроекономіці, а, можливо, така досконала валюта з’явиться 

через століття і матиме зовсім інший вигляд та тлумачення. 
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МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ 

 

Корпоративне управління є досить важливим для діяльності банку, адже у 

вузькому значенні за корпоративного управління розподіляються повноваження 

між органами управління компанією таким чином, щобкомпанія могла 

реалізувати та захищати інтереси своїх інвесторів. Тому досить важливо обрати 

правильну модель задля успішної діяльності банку.  

В кожній країні система управління має свої особливості. Існують такі три 

основні моделі: Англо-Американська, Німецька (Європейська) і Японська. 

Інсайдерська система – це така система, при якій власність сконцентрована 

в руках кількох осіб (як юридичних так і фізичних), які володіють великими 

частками корпоративного майна. Ними здійснюється значна сума управлінських 

функцій і менеджмент перебуває під їх прямим впливом. Інсайдери, як правило, 

водночас є акціонерами та менеджерами. Існує у континентальній Європі та 

Японії [2]. 

Аутсайдерська система характеризується широкою акціонерною власністю, 

яка є досить розсіяною. Переважаючий вплив на прийняття рішень мають 

менеджери. Застосовуються різні форми перехоплення контролю за корпорацією. 

Існує переважно у США та Великобританії [2]. 

В кожній країні система управління має свої особливості. Існують такі три 

основні моделі: Англо-Американська, Німецька (Європейська) і Японська. 

Англо-Американська модель застосовується у США, Великобританії, 

Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Для неї характерним є наявність індивідуальних 

і незалежних акціонерів, тобто не пов'язаних з корпорацією (наприклад, зовнішніх 

акціонерів, акціонерів-аутсайдерів) [2]. В цій моделі присутні такі учасники 

корпоративних відносин: менеджери, директори, акціонери. Менеджери - 

представники вищого рівня управління корпорацією, які відповідальні за 

реалізацію її стратегії. В групу директорів входять як представники акціонерів, 

так і представники менеджменту. Така модель корпоративного управління 

передбачає чіткий розподіл функцій володіння та управління в корпорації [1]. 

Англо-Американська модель має такі особливості:  

• велика розпорошеність акціонерного капіталу; 

http://moneynews.ru/Article/17893
https://nachasi.com/2018/01/29/what-makes-ukraine-digital/
https://nachasi.com/2018/01/29/what-makes-ukraine-digital/
https://nachasi.com/2017/07/12/digital-by-default-ukr/
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• підтримка конкуренції державою, а саме створюються однакові умови для 

кожного зацікавленого учасника акціонерного товариства; 

• високий рівень саморегулювання, держава втручається лише у екстрених 

випадках. 

Існує кілька недоліків цієї моделі: 

• керівники компанії прагнуть до досягнення переважно короткотермінових 

цілей, щоб виправдати очікування інвесторів; 

• досить часто ринок не здатний розпізнати справжню вартість активів 

акціонерного товариства за складних економічних умов; 

• керівники компаніїнавмисно завищують реальні результати задля 

прихильності інвесторів. 

Європейська (німецька) модель використовується у Німеччині, Австрії, 

Нідерландах, Скандинавії, Франції, Бельгії. Банки традиційно є довгостроковими 

акціонерами німецьких корпорацій, їх представників вибирають в раду 

директорів. Представництво банків в раді є постійним [2]. 

Особливості моделі:  

• переважне право на володіння акціями знаходиться в руках середніх та 

великих акціонерів; 

• порівняно з англо-американською моделлю, німецька модель 

характеризується низькою вартістю залучення капіталу. Поведінка інвесторів 

дозволяє компаніям зосередитись на довгострокових цілях; 

• дворівнева система органів управління (наглядова рада та правління), тобто 

є чітке розмежування між функціями органів управління; 

• нижчий рівень конкуренції. Німецька модель базується на партнерських 

відносинах та співробітництві різних учасників; 

• контроль банківського сектора. Переважна більшість особистих заощаджень 

зберігається в банківському секторі. 

Недоліки німецької моделі: 

• низький рівень інформаційної прозорості акціонерних товариств; 

• складна схема інвестування в акціонерні товариства; 

• правами дрібних акціонерів нехтують, що часто перешкоджає залученню 

іноземних інвестицій [1]. 

Японська модель корпоративного управління є багатогранною і обов'язково 

передбачає наявність ключового банку і фінансово-промислової сітки або ієрархії. 

Практично кожна японська корпорація має тісні відносини з ключовим банком. 

Банк надає корпоративним клієнтам кредити і послуги по випуску облігацій, акцій 

та консалтингові послуги[1]. Як правило банк – це основний акціонер компанії 

Японська модель має такі основні характеристики:  

• основною структурною одиницею бізнесу є група взаємозв'язаних компаній 

під назвою "кейрецу", а головним показником ділового успіху є успіх цілої групи, 

а не лише окремої компанії; 

• як і в європейській моделі, висока концентрація власностів руках середніх 

та великих акціонерів; 

• у кожної групи є свій власний банк, який виконує функцію основного 

джерела фінансування групи компаній; 
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В той же час, існують такі недоліки японської моделі: 

• недостатня увага приділяється прибутковості; 

• недостатня прозорість інформації про діяльність компанії та групи 

компаній; 

• мало уваги приділяється правам дрібних акціонерів і їх захистові. 

Розглянемо вітчизняну модель корпоративного управління. Українська 

модель корпоративного управління є комбінацією англо- американської та 

німецької моделей. Вона характеризується такими основними рисами: 

1)Дворівнева система органів управління подібна до німецької моделі: 

• наглядова рада обирається власниками-акціонерами, однак, законодавство 

нечітко визначає повноваження наглядової ради і правління;  

• правління несе основну відповідальність за результати фінансово –

господарської діяльності підприємства. 

2)  Концентрація власності. Основні акціонери - держава, банки, керівництво, 

працівники; мало уваги приділяється дрібним акціонерам. 

3)  Брак прозорості. Учасники наглядової ради і акціонери отримують мало 

достовірної і суттєвої інформації. 

4)  Головне джерело фінансування – банки. 

Проаналізуємо основні недоліки вітчизняної моделі: 

• в Україні низький рівень відповідності організованих у банках системах 

корпоративного управління передовим міжнародним практикам та принципам 

ефективного корпоративного управління; 

• далеко не всі установи опираються на передові принципи корпоративного 

управління; 

• середньозважений рівень відповідності банків України передовим 

міжнародним та вітчизняним практикам та принципам ефективного 

корпоративного управління склав 60,7%; 

• лише 20 банків розмістили на власних веб-сайтах інформацію про членів 

ради та правління із додатковою інформацію; 

• у 76 банках відсутня посада корпоративного секретаря, у 55 банках не 

затверджено Кодексу корпоративного управління [3]. 

Отже, дуже важливо правильно обрати модель управління банком, 

закордоном успішно використовуються окремі різновиди таких моделей, в 

Україні використовується певний мікс. Проблемою вітчизняної моделі є те, що до 

уваги  беруться лише певні основні риси інших моделей, але використовуються 

вони неналежним чином і не підкріплюються законодавством. Саме тому виникає 

низка проблем, які мало хто приймає до уваги та вирішує.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Гроші з впевненістю можна назвати одним із найбільших винаходів людства, 

невід’ємною частиною фінансової системи кожної країни. Вони служать засобом 

оплати, збереження вартості та одиницею розрахунків у всіх економічних 

системах, за винятком початкових. 

За останні кілька років оплата товарів і послуг через Інтернет набуває дедалі 

більшої популярності, оскільки такий спосіб доступний, зручний і економить час. 

Система електронних грошей у світі використовується вже майже 

тридцятиліття. Україна не може похизуватися таким досвідом. З розвитком 

Інтернет-технологій застосування електронних грошей в Україні з кожним днем 

набуває дедалі більшої ваги. Вони є популярним, доступним і зручним засобом 

платежу. Їх використовують при оплаті товарів в Інтернет-магазинах та/або оплаті 

послуг компаніям, які приймають такі платежі, аналогічно тому, як це робиться з 

банківського рахунку. Управляти грошима у своєму гаманці користувач може за 

допомогою Інтернету або мобільного телефону. 

За визначенням Національного банку України, електронні гроші – це одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента [3]. 

В нашій країні електронні гроші найчастіше використовуються для 

поповнення мобільного телефону, оплати послуг Інтернет-провайдерів тощо. 

Хоча віртуальна готівка досить зручна, вітчизняні Інтернет-магазини віддають 

перевагу розрахункам готівкою або банківською карткою. 

На сьогоднішній день, українське населення може переказувати гроші, а 

також купувати та продавати товари за допомогою різноманітних систем 

електронних розрахунків. Системи, що працюють на українському ринку 

доцільно поділити на дві підгрупи: 

 системи електронних розрахунків, що емітують електронні гроші тільки в 

національній валюті (гривні) або «гривневі» системи (W1, MAXI, WebMoney, 

Global Money, НСМЕП, MoneXy, LiqPay);  

 системи, що зареєстровані в інших юрисдикціях, або «негривневі», проте 

надають послуги українським споживачам («Яндекс. Деньги», QIWI, 

WebMoneyTransfer, PayPal) [4]. 

http://ibi.com.ua/UK/ratings-research-and-analytics/korporativne-upravlinnya-v-bankakh-ukrajni-2016.html
http://ibi.com.ua/UK/ratings-research-and-analytics/korporativne-upravlinnya-v-bankakh-ukrajni-2016.html
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Електронні гроші дозволяють моментально здійснити переказ, при чому в 

будь-який час доби, так само, як і отримати його. З цього випливають наступні 

позитивні риси: 

 мобільність; 

 економія (порівняно нижча комісія при обміні валют); 

 безпека (відносно, але безпечніше за використання готівки); 

  доступність (використання 24 години на добу, 7 днів на тиждень);  

 можливість цілковитого контролю здійснених операцій (історія платежів). 

На даний момент дуже багато спірних питань упровадження електронних 

грошей в Україні, таких як:  

 непродумана система податків; 

 забезпечення емісії; 

 відсутність стандартів обігу електронних грошей; 

 нелегальні дії з відмивання грошей через платіжні системи.  

Для обігу електронних грошей необхідно використовувати складні 

технології, які в більшості українських банків просто відсутні.  

Оскільки електронні гроші ще недостатньо усталене явище в житті 

українського суспільства, існують причини, за якими українські банки не 

виявляють бажання розвивати проекти, пов’язані з даною галуззю, такі як: 

необхідність фінансувати розробки, якими вільно можуть користуватися 

конкуренти. Істотними є труднощі кооперації з іншими банками, щоб розділити 

витрати на інноваційні розробки, і заміна наявних банківських продуктів новими. 

Відсутність висококваліфікованих фахівців у сфері роботи з електронними 

грошима негативно впливає на якість послуг, які надаються[5] 

Отже, електронні гроші – це по суті електронний аналог готівкових грошей, 

які існують у вигляді електронних записів, наприклад, у віртуальних гаманцях в 

Інтернеті (аналог рахунку в банку, який використовується лише для операцій з 

електронними грошима). Це умовні знаки, які „прив’язані” до курсу однієї валюти 

та існують лише у мережі та ніде більше. 

Значення електронних грошей зростає з кожним роком, а їх обсяг стрімко 

збільшується і вже у 2018 році, за прогнозами аналітиків, планується вийти на 

рівень 60 млн. грн. Проте, й досі існує низка обмежень, що стримують певну 

частину населення застосовувати новий вид платежу, а саме їх недовіра, 

відсутність необхідних знань та обмеження у переведенні в готівку чи поверненні 

коштів. Але, попри все, електронні гроші, з’явившись на ринку, вже не здадуть 

своїх позицій і, долаючи перешкоди, утвердяться на ньому назавжди, що дасть 

змогу банківській системі України вийти на новий рівень розвитку та заощадити 

на емісії готівки.[6]. 

В цілому електронні гроші є позитивом, і за ними майбутнє, адже всі ми 

зацікавлені в таких перевагах як зменшення комісій на приймання і відправлення 

платежів, можливості сплачувати без черг 24 години на добу і 7 днів на тиждень, 

використовуючи при цьому лише комп’ютер чи телефон. 

На сьогодні переваги електронних грошей переважують усі їх недоліки, тому 

ймовірність зростання популярності таких систем розрахунку досить велика. 
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Вони мають достатній потенціал для розвитку, і можливо згодом стануть такими 

ж звичними, як пластикові картки сьогодні.  
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БІТКОІН: ІННОВАЦІЙНИЙ ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ АБО 

ФІНАНСОВА БУЛЬБАШКА 

 

Стрімкий розвиток світової інформаційної економіки зумовлює виникнення 

інноваційних феноменів, одним з яких є віртуальна валюта (криптовалюта). 

Криптовалюта – вид цифрової валюти, емісія і облік якої засновані на 

асиметричному шифруванні і застосуванні різноманітних криптографічних 

методів захисту (Proof-of-workі Proof-of-stake);інноваційна мережа платежів і 

новий вид грошей, який використовує Р2Р технологію, що функціонує без 

центрального контролюючого органу чи банку і обробка транзакцій та платежів 

якого здійснюється колективно, за допомогою спільної мережі[1]. 

На даний момент в світі існує більше 500 видів криптовалют, 

найпопулярнішою з яких є біткоін. Біткоін – цифрова валюта, концепція якої була 

представлена у 2008 році невідомим розробником чи групою розробників під 

псевдонімом СатосіНакамото, що обмежена загальним обсягом емісії у розмірі 21 

млн.Діяльність зі створення нових блоків заради можливості отримати 

винагороду в формі емітованих біткоінів і комісійних зборів отримала назву 

«майнінг». Найбільші світові майнінг-ферми розташовані у Китаї, Ісландії, 

Швейцарії та ін. Ціна біткоіна має стрибкоподібну зростаючу тенденцію. 

http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/118.pdf
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Проаналізуємо позитивні та негативні аспекти, пов’язані з використанням 

біткоіна. До переваг використання біткоіна(з позиції користувачів) відносять[2]: 

- можливість проведення платежів без посередництва фінансових установ чи 

третіх сторін-учасників процесу здійснення транзакцій; 

- можливість ізоляції користувачів від впливу світової економіки; 

- міжнародний обіг валюти та масштабність майнінг-бізнесу (в той же час в 

Ісландії глобальне споживання електроенергії майнінговими операціями вже 

перевищує споживання всієї країни [3]); 

- мінімізація трансакційних витрат при здійснення операцій через 

відсутність комісії у системі Bitcoin та безкоштовне користування гаманцем; 

- квазіанонімність, що проявляється у відкритості операцій через будь-який 

гаманець, але повну анонімність його власника, тобто відсутність прив’язки коду 

транзакції до конкретного користувача; 

- коливання курсу забезпечують можливість отримання прибутку шляхом 

спекулювання; 

- гарантована безпека всіх транзакцій через децентралізацію системи, яка 

досягнута тим, що користувачі виконують дві функції (серверну та клієнтну), які, 

через взаємозалежність, обумовлюють відсутність центрального органу керування 

(адміністратора); 

- можливість досвідчених біржових гравців, що володіють значною частиною 

біткоінів, штучно, через імітацію підвищення попиту, стримувати коливання ціни, 

а саме її негативних тенденцій; 

- стабільне, в річних масштабах, зростання ціни; 

- найбільша популярність серед усіх криптовалют, про що свідчитькількість 

користувачів та розмір капіталізації; 

- більша ліквідність в порівнянні з іншими віртуальними валютами; 

- відсутність регулювання операцій з валютою зі сторони державних структур. 

Недоліки використання біткоіна: 

- в цінність валюти закладено лише інтерес користувачів до неї; 

- висока волатильністькурсукриптовалюти, що спричинено зокрема високою 

залежністю від чуток про зміну кон’юктури ринку чи стану самої системи; 

- велика завантаженістьбіткоін-мережі, що ставить під загрозу результати 

транзакцій; 

- намагання державного регулювання сфер, дотичних до обігу криптовалют,або 

законодавча забороназдійснення діяльності у сфері криптовалют; 

- зростання кількості біткоінів в обігу зменшує ймовірністьйого генерації і 

безпосередньо залежить від потужності використовуваного обладнання, що 

скорочує рентабельність майнінгу; 

- проблематичність повернення цифрової валюти (це може зробити лише 

одержувач монет); 

- можливість використання криптовалюти для відмивання грошей та проведення 

нелегальних операції; 

- збільшення кількості хакерських атак на систему. 

Таким чином, враховуючи недоліки використання криптовалют загалом та 

біткоіна зокрема,виникає потреба в інституалізації середовища, яке нейтралізує ці 

небезпеки для реальної економіки. Такий крок обґрунтований зростанням питомої 
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ваги цифрової валюти в міжнародних операціяхта тенденціямидо зростання її 

ціни. В той же час відсутність матеріальної основикриптовалютв довгостроковій 

перспективі може призвести до того, що біткоінстане одним з чинників 

черговоїфінансової кризи. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ГРОШЕЙ 

 

Як відомо, сучасний етап розвитку людства характеризується глобальним 

переходом від індустріальної економіки до інформаційної, цифрової. У цифровій 

економіці процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання реалізуються 

через комп'ютерні мережі. При цьому використовується криптовалюта, тобто 

цифрова (віртуальна) валюта, розроблена на базі цифрової технології блокчейн.В 

умовах цифрової революціїмасово формуються «цифрові популяції», що є 

мережевими спільнотами, а також активізується інноваційність економіки. 

У світі активно виникають передумови появи якісно нових елементів 

глобальної фінансової інфраструктури цифрової економіки та розширення 

асортименту інноваційних електронних та мобільних фінансових продуктів. Нові 

цифрові фінансові технології зможуть замінити банківські відділення та спосіб, 

яким банки спілкуються з клієнтами. Тому традиційним фінансовим установам 

необхідно постійно оцифровувати власні послуги, широко використовувати 

мобільні додатки, хмарні технології [1].Розвиток таких технологій обіймає 

провідне місце в Стратегії «Європа-2020», «Цифровий порядок денний для 

Європи», яка містить найважливіші напрями (розділи) такої діяльності: цифрове 

суспільство; дослідження та інновації; доступ та комунікації; 

цифрова економіка [2].  

Значний досвід регулювання криптовалют у світі на цей час мають країни 

ЄС, зокрема Данія, Естонія, Кіпр, а також Австралія, Велика Британія, Канада, 

Китай, США, Японія. Новим учасником ринку криптовалют є Венесуела. Активно 

https://kuna.ua/uk/
https://www.internetnauka.ru/index.php/journal/article/%20viewFile/
https://zik.ua/news/2018/02/13/mayning_
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розглядають питання упровадження власних криптовалют та розвитку торгівлі 

ними Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Білорусь, Російська Федерація 

(зокрема, у Євразійській економічній комісії вважають можливим створення 

криптовалюти для Євразійського економічного союзу). 

В умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-

технологічний простір також значнопожвавлюється зацікавленість цифровими 

валютами як продуктами інтернет-технологій. Вони розглядаються, насамперед, 

як спосіб взаємних розрахунків для більшості громадян. 

Проблеми використання цифрових рішень в Україні зосереджено на 

неякісному інтернет-покритті, тобто на нерівних можливостях доступу до 

інтернету на усій території; низькій частці осіб, що володіють цифровими 

технологіями; недовірі українців до віртуальних грошей і небажанні вкладатися в 

них. Така ситуація склалась через загальний низький технологічний рівень 

української економіки та, зокрема, через нерозвиненість цифрової 

інфраструктури. Між тим, цифровізація економіки робить зручнішими населені 

пункти («розумні міста») через перехід на цифрові платформи управління 

інфраструктурою і сервісом.  

Незважаючи на  те, що в Україні мережева (цифрова, символічна, швидкісна) 

економіка тільки формується, існує цифровий розрив з ЄС та іншими країнами 

світу, необхідним є встановлення основних правових та організаційних засад 

стимулювання розвитку платіжної та цифрової виробничої, торгівельної та 

фінансової інфраструктури, що забезпечують створення та обіг криптовалют, 

забезпечення прав і законних інтересів їх споживачів, торговців та емітентів. У 

цьому контексті головні цілі та напрями цифрового розвитку, принципи 

цифровізації України, особливості гармонізації з цифровими ініціативами ЄС 

DigitalAgenda та DigitalSingleMarket регламентують положення Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [3]. 

Наукові засади цифрової економіки розвивають учені Інституту економіки та 

прогнозування НАН України. 

На цей час найбільш розповсюдженою з-поміж близько 600 криптовалют в 

світі є Bitcoin. Його вартість перевищує вартість унціїзолота. Також на увагу 

заслуговують цифрові токени XRP компанії Ripple та HVV токен ICO, що 

знаходяться у стані нарощування своїх позицій. Загалом, цифрові гроші 

демонструють можливість функціонувати як засіб збереження вартості. Таким 

чином, криптовалюти – це майбутнє безготівкової економіки і 

навіть «економіки без банків».  

Проте треба зауважити, що поряд з перевагами цифрові гроші мають також і 

певні недоліки та не зможуть повністю замінити традиційні гроші. На нашу 

думку, новітні фінансові інструменти, якими є криптовалюти, найчастіше 

створюються іноземними розробниками, що може становити ризик цифрової 

колонізації держави. Деякі трейдери можуть монополізувати процес купівлі 

криптовалют і створювати паніку на ринку. Крім того, криптовалюти не захищені 

від ризику відмивання за їх допомогою грошей. З психологічної точки зору, 

негативом розвитку цифрової економіки загалом є формування залежності 

від віртуального світу. 
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На нашу думку, використання усіх макроекономічних факторів 

стимулювання криптовалют в Україні та локальних бізнес-ініціатив призведе до 

інтенсивного зростання розвитку цифрової економіки. Для цього цифрову 

економіку в Україні необхідно врегулювати законодавчо, аби сформувати правові 

умови її фінансування та розвитку. У Верховній Раді України доцільно 

сформувати спеціальний комітет або робочу групу, що буде займатися конкретно 

питанням розвитку цифрової економіки в Україні. Також необхідно передбачати у 

загальнодержавному та місцевих бюджетах фінансування на підготовку кадрів 

для цифрової економіки. У банківській сфері на часі 

впровадження біометричної системи. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТ В 

УКРАЇНІ 

 

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих 

послуг, інших боргових зобов'язань є однією з головних передумов і ознак 

ефективного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому 

у всіх країнах багато уваги приділяється організації грошових розрахунків, 

створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться 

банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи. 

 Ринок банківських послуг останнім часом розвивається під значним впливом 

передових технологій. Однією з основних складових сучасної економіки є 

розвиток системи електронних платежів. Сьогодні суб’єкти господарювання 

мають можливість здійснювати оплату своїх зобов’язань за допомогою 

банківських платіжних карток. За допомогою карток клієнти можуть отримувати 

заробітну плату та пенсію, розраховуватися в торговельних мережах, замовляти та 

оплачувати найрізноманітніші послуги, здійснювати банківські перекази, 

одержувати кредити та акумулювати кошти на своїх рахунках. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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http://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-%D1%80
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 Про важливість розвитку платіжних карт як інноваційногопродукту для 

банківських установ свідчать методи боротьби останніх у процесі конкуренції за 

нові сегменти ринку карткового бізнесу. Так, банки активно використовують як 

цінові методи (збільшення/зменшення комісійної плати за проведення транзакцій, 

плати за користування кредитом, зміна відсотків при нарахуванні на залишок 

коштів на рахунку), так і нецінові методи (різного роду рекламні компанії в 

мережі Інтернет та по телебаченні, розробка персонального дизайну платіжної 

картки, створення мобільного банку без відділень, запровадження карток із 

послугою «cashback», що на сьогодні набирає шаленої популярності та ін.). 

Цікавим залишається також хід Укргазбанку, який спільно з компанією Mastercard 

випустили першу платіжну екокартку — унікальний для Східної Європи продукт, 

повністю вироблений з біосировини. Для виготовлення нових карток 

використовуються початки кукурудзи та цукрової тростини. 

Відповідно впровадження таких екологічних проектів є надзвичайно 

актуальним не лише для нашої країни, а й для усього світу [1]. 

 Не дивлячись на принципові переваги карток як інструмента безготівкових 

розрахунків, а також наявність багаторічного досвіду їх масового використання в 

західних країнах, просування даної інноваційної технології на українському ринку 

наштовхнулось на ряд перешкод. Ці проблеми носять об’єктивний характер і 

пов’язані, в першу чергу, не з картками особисто, а з загальною ситуацією на 

вітчизняному ринку фінансових і торгових послуг.  

Про розвиток ринку платіжних карток свідчать також дані НБУ, в яких 

зазначається, що протягом останніх п’яти років хоча й кількість держателів  

карток зменшилась на 7 998 тис. осіб (пов’язано із зменшенням банків-членів 

платіжних систем на 66 од. (в т.ч. у зв’язку з їх ліквідацією)), натомість кількість 

активних карток та обсяги безготівкових платежів продовжують активно зростати 

(за 2017 рік зросли на 2 234 тис. шт. та на 2 469 тис. шт. відповідно). Проте цей 

ріст не можна вважати високим, адже у більшості європейських країн платіжні 

картки значно ширше використовуються. Наприклад, у Великобританії тільки 

кількість виданих кредитних карток більш як в два рази більше, ніж чисельність 

населення в країні[2]. 

 Основними проблемами розвитку карткового бізнесу в Україні є:по-перше, 

більшість банків в Україні емітують картки міжнародних платіжних систем, а не 

картки НСМЕП, які мають значно більше переваг порівняно з міжнародними. 

Наприклад до переваг НПС «Простір» можна віднести [3]: 

а)наявність меншої середньозваженої вартості трансакції 

внутрішньодержавної платіжної системи «Простір» порівняно з вартістю 

трансакції в будь-якій міжнародній платіжній системі; 

 б)економія коштів у зв’язку з відсутністю додаткової плати за 

обслуговування кореспондентського рахунку в розрахунковому банку, оскільки 

розрахунки за операціями в «Простір» проводяться за наявним 

кореспондентським рахунком банку в Національному банку України;  

в) відсутність плати в «Простір» за емісійну або еквайрингову ліцензію; 

г)істотно менша кількість послуг, що тарифікуються порівняно з 

міжнародними платіжними системами. 

 По-друге, постійне зростання рівня шахрайства у сфері платіжних карток. 
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Також, аналізуючи структуру операцій з платіжними картками, можна 

побачити, що на сьогодні все ще переважає отримання готівки. Відповідно на 

нинішньому етапі в Україні платіжна картка ще не виконує повною мірою 

основної своєї функції - виступати засобом саме безготівкових розрахунків. 

Основні причини, що стримують цей розвиток, мають деякі відмінності за 

категоріями учасників системи розрахунків.Для населення - це звичка 

використовувати готівкові кошти та традиції накопичення коштів, недовіра до 

банківської системи; психологічний бар'єр; низька купівельна спроможність; 

фіскальна причина (прозорість безготівкових платежів не дає можливість 

відходити від оподаткування). Підприємствам торгівлі заважає запроваджувати 

безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток висока комісія; 

додаткові витрати на обладнання; підготовка персоналу; а також небажання 

виходити з «тіні». 

 Протягом останніх років Нацбанк проводить цілеспрямовану політику 

розвитку масових безготівкових платежів з використанням карткових та інших 

інноваційних платіжних технологій, збільшення частки безготівкових платежів і, 

як наслідок, зменшення витрат суспільства на підтримку готівкового грошового 

обігу. Постійне зростання частки безготівкових платежів у загальних обсягах 

операцій з платіжними картками в Україні демонструє ефективність заходів, що 

вживаються Нацбанком та учасниками платіжного ринку, але не робить 

«Простір» та «Укракарт» надто привабливими для українського користувача. 

 Люди неохоче переходять від звичних послуг і способів оплати на щось 

нове. Щоб мати шанс отримати набагато кращі показники загального об'єму 

безготівкових розрахунків картками українських платіжних систем, варто 

запроваджувати певні заходи з популяризації та розвитку використання даних 

карток в Україні[4]. 

 1. Розширити мережу обслуговування карток«Простір»: встановити план-

графік для банків-членів національної платіжної системи з прийому карток 

«Простір» у їх мережі. 

 2. Проаналізувати можливість впровадження для карток НПС всього спектра 

платіжних сервісів, які надають міжнародні платіжні системи. 

 3. Розглянути можливість розгортання програми з маркетингового 

просування НПС «Простір»на базі відкритих міжнародних стандартів. З метою 

активної маркетингової підтримки системи можна виділити окремий бюджет в 

рамках затвердженого бюджету НБУ та банків-членів і спрямувати його на 

рекламну кампанію з популяризації карток «Простір». 

 4. Проаналізувати можливість підписання договору з однією з міжнародних 

платіжних систем щодо хостового з'єднання з нею центрального маршрутизатора 

української платіжної системи. Це дозволить приймати картки «Простір» у будь-

якому пристрої, що обслуговує картки даної системи, в тому числі в інтернеті і за 

кордоном.Проекти MasterCard із "Золотою короною" в Росії та "Белкарт" у 

Білорусії демонструють свою ефективність. 

 Отже,не дивлячись на проблеми впровадження банківських інновацій на 

українському ринку в тому числі платіжних карт, вони мають все ж безліч 

переваг, які дадуть змогу активно розвиватися цьому сектору банківського ринка. 
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Це, насамперед, зручність у використанні і вигідність, що допомагає 

контролювати витрати. 
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КРИПТОВАЛЮТА RIPPLE ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ЗДІЙСНЕННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ 

 

В умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів виникає 

необхідність у здійсненні грошових переказів між суб’єктами господарювання та 

домогосподарствами в середині країни та за кордон. В межах країни більшість 

банків створили зручні умови для грошових переказів між особами, проте 

стикаючись з міжнародними переказами виникає необхідність сплачувати високі 

комісії та чекати від 1 до 3 робочих днів, що досить незручно та дорого. 

Зважаючи на вищезгадані проблеми, виникає необхідність дослідження 

альтернативного методу міжнародного переказу задля мінімізації 

транзакційнихвитрат та пришвидшення отримання платежів. 

Використання криптовaлют дaє змогу заощадити на конвертаціях і комісіях 

таприскорити час проведення платежів у міжнародних грошових переказів, що 

забезпечить економіючасу та грошей. Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – 

вид цифрової, емісія та облік якоїзасновані на асиметричному шифруванні і 

застосуванні різних криптографічних методівзахисту, таких як Proof-of-work або 

Proof-of-stake. Функціонування системивідбувається децентралізовано в 

розподіленій комп’ютерній мережі[1]. Однією з найбільшрозповсюджених 

криптовалюту наш час є Bitcoin (ВТС), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin 

(LTC) та інші. 

Для розуміння всіх переваг і недоліків наявних міжнародних грошових 

переказів проведемо дослідження. Будемо здійснювати грошовий переказ із 

України до США на сумму 1000 дол. США за допомогою банків та міжнародних 

систем грошових переказів (а) та з використанням криптовалют (б). Всі 

обрахунки будемо проводити в гривнях для спрощення розуміння. 

а.) Скористаємося найвідомішими міжнародними системами грошових 

переказів такими як WesternUnion та MoneyGram. Через WesternUnionза одну 

транзакцію можна провести не більше 15 000 грн[2] (567,41 дол. США за курсом 

НБУ станом на 20.03.2018 [3]), тому скористаємося MoneyGram. Через онлайн 

калькулятор розрахували, що комісія за переказ буде складати 45дол. США 

(1189,62 грнза курсом НБУ станом на 20.03.2018 [3]). Отримувач зможе отримати 

кошти через декілька хвилин після успішного відправлення [4]. 

При переказі коштів через ПАТ «ПриватБанк» переказом Swiftкомісія буде 

складати 14,5 дол. США (383,32 грнза курсом НБУ станом на 20.03.2018 [3]), 

проте максимальна сума, яку можна буде відправити складає 500 дол. США. 

Переказ буде займати від 1 до 3 робочих банківських днів. 
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б.) Скористаємося криптовалютоюRipple (XRP) [8]для того, щоб переслати 

суму еквівалентну 1000 дол. США за кордон. Ripple — система валових 

розрахунків у реальному часі, обміну валют і грошових переказів, розроблена 

компанією RippleLabs. Запущена в 2012 році, Ripple спрямована на те, щоб 

забезпечити безпечні, миттєві та майже безоплатні глобальні фінансові операції 

будь-якого розміру без зворотніх платежів [9]. 

Для цього скористаємося найдешевшим способом – криптовалютною біржою 

EXMO [6]. На біржу будемо вносити гривню 1000$ = 26436,04 грн (за курсом 

НБУ станом на 20.03.2018 [3]), так як комісії менші. За внесення цих коштів з нас 

буде списана комісія у розмірі 2,75% від суми (26436,04*(1-0,0275)=25709,05 грн). 

Далі за суму коштів, які залишилися, купуємо криптовалютуRipple (XRP). За це 

сплачуємо комісію від суми угоди у розмірі 0,2% (25709,05*(1-0,002)=25 657,63 

грн). Далі переводимо криптовалюту з нашого електронного гаманця на 

електронний гаманець нашого контрагента. За це сплачуємо фіксовану комісію 

0,02 XRP (станом на 20.03.2018 вартість 1 XRP = 0,6871$ [7]), 25 657,63-

(0,02*0,6871*26,44) = 25 657,27 грн. Далі продаємо криптовалютуXRPза дол. 

США. За це сплачуємо комісію у розмірі 0,02% від суми угоди (25 657,27*(1-

0,002)=25 605,96 грн). Остання операція – це виведення доларів США з біржи на 

свою банківську карту Visa/MasterCard. За це сплачуємо комісію у розмірі 3% + 5 

дол. США (25 605,96*(1-0,03) – 5*26,44 = 24 705,58 грн). 

Отже, у нас спочатку було 26 436,04 грн, а до отримувача дійшло 24 705,58 

грн. Комісія склала 1 730,46 грн або фактично 6,55% від суми. Проте транзакція 

пройшла за декілька секунд [8]. 

Отже, висновок у дослідженні, що на даний момент міжнародний 

банківський переказ через систему Swiftабо через системи міжнародних грошових 

переказів займає більше часу, але є дешевшим, проте, я вважаю, що це лише 

питання часу. Так як ми бачимо, що основні комісії ми сплачували для того щоб 

ввести кошти на біржу (2,75%) та вивести кошти з біржі (3% + 5 дол. США), а 

сама комісія за переведення криптовалютиRipple (XRP) між різними 

гаманцямискладає менше 0,01 дол. США. 11 січня 2018 року 

MoneyGramанонсувала про тестування міжнародних платежів за допомогою 

технології Ripple[10], а вже 14 лютого того ж року MoneyGramпідтвердила 

співпрацю з Ripple, задля покращення своєї системи міжнародних платежів [11]. 

Як бачимо, провідні гравці міжнародних грошових переказів вже бачать переваги 

у використанні технології Rippleі можливо дуже скоро всі ми відчуємо як такі 

технології змінять не тільки грошові перекази, а можливо і всю систему 

електронних платежів. 
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BITCOIN І ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ 

 

Під електронними грошима (ЕГ) зазвичай розуміється вартість у грошовому 

вираженні, яка зберігається на електронному носії, випускається емітентом під 

час отримання від інших осіб грошових коштів в обсязі, не меншому, ніж 

емітована грошова вартість, і приймається як засіб платежу іншими, крім 

емітента, особами. Спільне між Bitcoin і ЕГ – їх інформаційна природа та цифро-

вий формат. ЕГ – це один із алгоритмів взаємодії з фіатними грошима, серед яких 

– кредитні та дебетові карти, РауРаl та банківські перекази.  

Віртуальна валюта також відрізняється від ЕГ, які є цифровим засобом 

вираження фіатної валюти і використовуються для електронного переказу 

вартості (вираженій) у фіатній валюті.  

Віртуальна валюта являє собою засіб вираження вартості, яким можна 

здійснювати обмін у цифровій формі і який функціонує як 1) засіб обміну; та/або 

2) розрахункова грошова одиниця; та/або 3) засіб зберігання вартості, але не 

володіє статусом законного платіжного засобу (тобто не є офіційним і законним 

засобом платежу під час розрахунків із кредиторами) ні в одній юрисдикції [5]. Це 

визначення відрізняється від визначення, запропонованого ЄЦБ в 2012 р. ЄЦБ 

визначив віртуальну валюту як «вид нерегульованих цифрових грошей, які випус-
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каються і контролюються їх розробниками та використовуються і приймаються 

членами конкретного віртуального співтовариства» [2]. З огляду на те, що ЄЦБ 

фактично визнав [2], що «визначення може потребувати адаптації у разі зміни 

фундаментальних характеристик», ФАТФ (Міжнародна група з протидії 

відмиванню брудних грошей (англ. FinancialActionTaskForceon Money 

Laundering)) вважає за необхідне доповнити визначення віртуальної валюти, 

оскільки засновані на алгоритмічно- програмних засадах децентралізовані 

валюти, такі як bitcoin, не випускаються (не емітуються) і не контролюються ЦБ, а 

в деяких країнах (в США, Швеції) здійснюється регулювання віртуальних валют 

[5].  

Оскільки цифрова валютаможе бути засобом цифрового представлення як 

віртуальної валюти (нефіатної валюти), так і ЕГ (фіатної валюти), а тому часто 

вживається як синонім «віртуальної валюти», то з метою уникнення 

непорозуміння автори документу [5] використовують тільки терміни «віртуальна 

валюта» або «електронні гроші».  

Децентралізовані конвертовані віртуальні валюти, що дають змогу 

здійснювати анонімні операції між особами, можуть існувати в цифровому 

просторі, який повністю недоступний для будь-якої окремої держави 

напівпериферії та периферії.  

Інтерес до bitcoin настільки великий, що навіть такі банки, як BankofAmerica 

(BofA) починають говорити про перспективи цієї валюти. З приводу системи 

Bitcoins Едмунд Мой, колишній глава Монетного двору США, написав: 

«Платіжна система bitcoin, а також ті ідеї, які стоять за нею, зможуть перевернути 

з ніг на голову існуючі нині традиції фінансової системи. Зрештою, це буде 

правильним вчинком» [4].  

Інтерес до bitcoin з моменту їх появи постійно зростає. Критики 

звинувачують систему bitcoin у тому, що збільшилася кількість злочинів, 

пов’язаних з відмиванням грошей та спекуляціями. Вартість цієї валюти дуже 

волатильнаі схильна до значних коливань [4]. Алгоритми генерування та 

функціонування bitcoin-монет створюють проблеми для регуляторів – ЦБ. Як і 

будь-які інші форми грошових цінностей, bitcoin можна використовувати в 

законодавчому полі та поза ним, тому регулятори повинні належним чином 

реагувати на потенційні загрози.  

В Україні тема знову набула актуальності у серпні 2017 р., коли стало відомо, 

що співробітники Служби безпеки України і Нацполіції виявили незаконну 

«біткоін-ферму» (тисячі спеціалізованих процесорів) в Інституті елек-

трозварювання ім. Патона в Києві. За словами правоохоронців, у неробочому 

басейні було 200 процесорів, а отриману криптовалюту міняли на електронні 

гроші офіційних платіжних систем, підробляючи банківські документи. 

Святошинський районний суд Києва дозволив Нацполіції вилучити комп’ютерну 

техніку й усю документацію для проведення розслідування [1].  

Похідні від bitcoin валюти засновані на принципі децентралізованості і 

відрізняються один від одного, як правило, криптографічним алгоритмом, який 

покладений в основу емісії [1].  

Криптовалюту bitcoin доцільно розглядати як приватні гроші, адже вони 

створюються і належать приватним особам. Криптовалюти можуть 
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використовуватися навіть тоді, коли держави вводять обмеження і заборони на 

міжнародні розрахунки. В умовах посилення деякими країнами умов 

використання офшорних юрисдикцій криптовалюти можуть допомагати як 

фізичним, так і юридичним особам обходити обмеження. 
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BITCOIN: АКТИВ, ВАЛЮТА, ТОВАР ЧИ ПРЕДМЕТ 

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ? 

 

До сих пір не вщухають суперечки про те, чим насправді є криптовалюта–  

фінансовим інструментом, товаром, платіжним засобом або чимось іншим, що не 

вписується в існуючу класифікацію активів і вимагає нового визначення для 

сучасної економіки. Цеодвічне питання про природу біткоїна стає наріжним 

каменем для регуляторів і законодавців багатьох країн світу. Саме тому виникає 

актуальність дослідити який статус можна надатибіктоіну і які ризики можуть нас 

при цьому спіткати. 

Біткоін (bitcoin, BTC, БТК) – це криптовалюта (цифрова валюта). Їїнемає на 

фізичнихносіях – паперіабо монетах. Вона віртуальна. У біткоїнівнемає банку, 

якийзапускає в обіггрошові знаки. Вони не підкріплена золотом, як офіційна 

валюта. Емісією (випускомнових грошей) займаютьсямільйоникомп’ютерів по 

всьомусвіту, на яких є базовапрограма-клієнт з відкритимвихідним кодом. 

Це децентралізована (на відміну від звичайних валют) платіжна система, де 

всі учасники мають рівні права. Порівняти її можна з роботою торрентів. Схема 

схожа: через торрент-клієнти можна передавати один одному файли без 

посередників і контролерів. 

http://www.cgap.org/publications/bitcoin-vselectronic-money
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Біткоін захищений шифруванням та створений за допомогою технології 

блокчейн [1]. Блокчейн або ланцюг блоків — це ланцюг блоків розташованих 

згідно з певним алгоритмом, простіше кажучи — це електрона бухгалтерська 

книжка до якої записують інформацію про підтверджені транзакції [2]. 

Для того, щоб краще усвідомити різницю між поняттями актив, валюта, 

товар та предмет колекціонування спробуємо визначити їх вартість та ціну. Щоб 

зрозуміти різницю між вартістю і ціною, давайте з'ясуємо, що собою являє кожна 

з розглянутий мною категорій: 

Активи – це ресурси, контрольованісуб’єктом господарювання в 

результатіминулих подій, від якого очікуютьнадходження майбутніх 

економічнихвигід для суб’єкта господарювання [3]. Отже, активи генерують або 

здатні генерувати грошові потоки у майбутньому. Ці вимоги до отримання 

грошових потоків можуть являти собою облігації, акції, або навіть бути умовними 

(як, наприклад, опціони). Загальним для активів є те, що їхні грошові потоки 

можна оцінити. 

Товар – продукт праці, який задовольняє певні потреби людини і 

виготовляється для продажу, обміну. Має дві властивості — споживну вартість — 

здатність задовольняти певні споживчі потреби людини (фізичні, фізіологічні, 

побутові, естетичні тощо) і вартість, яка встановлюється у процесі обміну товару 

на інші товари [4]. Тобто товар черпає свою цінність з можливості його 

використання в якості сировини для задоволення основних потреб (потреба в 

енергії, їжі або житлі). Хоча його вартість можна оцінити в залежності від 

співвідношення попиту і пропозиції, існує значний лаг, який робить процес 

оцінки набагато складніше, ніж у випадку з активом. 

Валюта – грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в 

торгових операціях [5]. Отже, валюта є засобом обміну, а також використовується 

для оцінки грошових потоків. Крім того, валюта може служити засобом 

збереження вартості. Самі по собі валюти не генерують грошові потоки, а отже, 

їхню внутрішню вартість визначити не можна.  

Вартість предмета колекціонування не можна визначити, так як він не 

генерує грошові потоки. Однак цей предмет можна оцінити, так як інші люди 

бажають володіти цим рідкісним і привабливим для них предметом. 

Виходячи з вище наведених тверджень зрозуміло, що біткоін – це не актив, 

оскільки не генерує грошових потоків. Це не товар, оскільки не є сировиною для 

виробництва чого-небудь корисного. Предметом колекціонування біткоін також 

не є, так як він не є рідкісним і обмеженим, тобто кожен бажаючий може купити 

собі цю криптовалюту. Вибір залишається лише за тим, чи єбіткоін валютою. 

Неможливо оцінити внутрішню вартість біткоіна, відома тільки його ціна. 

Кожен, хто збирається оцінити його вартість має зовсім інше уявлення про 

поняття "вартість". Отже, біткоін може вважатися валютою. Проте у 

довгостроковій перспективі це питання буде залежати від того, наскільки він 

добре виконує функції грошей. Якщо його прийматимуть в якості засобу обігу і 

якщо його курс буде стабільний, щоб виконувати функції засобу збереження 

вартості –тоді його можна буде остаточно визнати як валюту. 

Іншої думки стосовно цього приводу були міністри на саміті «Великої 

двадцятки», яка відбулася 20-21 березня 2018 року, стверджуючи, що біткоін це 
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актив, а не валюта, так як «будь-яка з криптовалют не грає три ролі, які гроші 

грають в економіці» [6] 

01.03.2018 в Німеччині офіційно визнали біткоін «як рівним юридичним 

способом оплати товарів та послуг» і підтвердили, що будь-які операції з 

біткоіном та криптовалютами не будуть підлягати оподаткуванню. Тобто 

фактично надали біткоіну статус валюти [7]. 

Тому провівши дослідження, ми більше схиляємося до думки, що біткоін – 

це все ж таки валюта, хоча поки що до кінця не сформована, тому що має 

обмежене визнання в якості посередника в обміні і є занадто волатильною, щоб 

бути засобом збереження вартості. 
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БІТКОІН: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ 

 

Кожна країна має власну валюту. Так і в Інтернеті теж є свої гроші. Зараз про 

віртуальні засоби розрахунку не чув лише ледачий, майже кожен має Вебмані або 

Яндекс-гроші. Зберігають такі кошти  в онлайн-гаманцях. Багато людей 

отримують зарплату віртуальними грошима, які потім виводяться на пластикову 

картку або розраховуються ними в онлайн-магазинах. Віртуальний світ так високо 

розвинений, що можна жити, практично не відходячи від екранів. Отож, в цьому 

світі повинна бути і власна валюта. Аналогом традиційних валют є криптовалюта 

та її найпоширеніша грошова одиниця «біткоін». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://kuna.ua/uk/what-is-bitcoin/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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https://cointelegraph.com/news/germany-wont-tax-cryptocurrencies-used-to-make-purchases
https://cointelegraph.com/news/germany-wont-tax-cryptocurrencies-used-to-make-purchases
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Проблемами сутності, становлення, перспективами розвиткукриптовалют, 

їхвидів, ризиків, переваг та недоліківзаймалися  М.Ліхачова, Н. Поливка, М. 

Куцевола, О. Шевченко-Наумова, А. Квітка, І. Лубенць та ін. 

Законопроектом №7183 «Про обіг криптовалюти в Україні» визначається, що 

криптовалюта – це програмний код (набірсимволів, цифр та букв), що є об'єктом 

права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться 

та зберігаються у системі блокчейн як облікові одиниці поточної системи 

блокчейн у вигляді даних (програмного коду).1 

Нова криптовалюта була створена у 2009 році програмістом підпсевдонімом 

Накамото Сатоши. Ця людина нікому не відома. Він придумав не тільки саму 

валюту, алгоритм роботи, але і спеціальний биткоін-гаманець, в якому можна 

утримувати гроші. 

Емітента криптовалюти не існує, також відсутній центральний адміністратор, 

що дозволяє здійснювати платежі абсолютно анонімно. Електронні ключі не 

містять жодних персональних даних, що унеможливлює контроль з боку 

державних органів або будь-яких третіх осіб. Майнінг  є аналогом лотереї, тобто 

будь-який користувач не може послідовно додавати блоки в ланцюг. Таким 

чином, ніхто не може контролювати блоковий ланцюг або підміняти його 

частинами іншими для відкату своїх транзакцій. Криптовалюта не може бути 

прив’язана до будь-якої країни чи емітента, тобто є своєрідною самостійною 

валютою. 

Криптовалюта дозволить уникнути зайвих витрат або значно зменшить їх у 

порівнянні з дорогими банківськими переказами, які до всього ще і незручні у 

використанні. До того ж віртуальні гроші – це відмінний вид капіталовкладень. 

Вартість одного біткоїна залежить не відкількості вкладників, а відпопиту та 

пропозиції на нього. 

У 2009 році нова криптовалюта вперше отримала курс щодо інших валют. 

Так, за 1, 309 BTC давали $ 1. При цьому точна вартість криптовалюти визначена 

не була. 

У 2011 році вартість біткоін у виросла з $ 1 до $ 91. Однак, поступове 

зростання змінилося періодом різкого падіння. 

До лютого 2013 року курс біткоіни практично знаходився в «замороженому» 

стані. Однак з цього часу намітилася тенденція до його зростання. Спочатку 

вартість однієї монети збільшилася до $ 30, а потімпротягом декількох тижнів 

злетіла до $ 266. 

З початку 2014 до кінця 2015 року знову спостерігається тенденція щодо 

зниження курсу біткоіни. Стрибкоподібна змінавартості валюти була викликана її 

становленням та розвитком, а також розробкою якісного програмного 

забезпечення для її більш ефективного функціонування і забезпечення безпеки. У 

цей час курс криптовалюта балансувала в середньому на позначці в $ 370 за 

біткоіни. 

У 2017 році різке зростання біткоіну продовжує збільшуватися і в червні 

склав вже 19000 $, що, на думку експертів, далеко не межа. 

На думку експертів курс біткоіну у 2018 році буде знижуватись і досяг не 

мінімальної позначки 6421$ у червні місяці. Зростання почнеться з липня 2018 
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року і становитиме 12482$. Що стосується прогнозів на 2019 рік, то прогнозується 

зростання курсу до 29111$. У 2020 році курс біткоіну має зрости до 52626 $. 

Незважаючи на всі свої переваги, система криптовалют ще не отримала 

масштабного поширення. Розрахунки використовуються в певних сферах. 

Невелика кількість монет біткоінів може викликати сильні курсов іколивання, а 

це небезпечно для учасників системи.   

По суті, система біткоін — цесвого роду стартап і передбачити подальший 

його розвиток досить складно. Поки він успішно пройшов тільки свою початкову 

стадію. Як відбуватиметься розвиток системи далі — можна тільки припускати і 

необов’язково ці припущення виявляться вірними. 

Курс біткоінв становлюється ринком і при настанні певних 

непередбачуваних фундаментальних обставин може впасти до нуля. Ніхто не 

можегарантувати, що такого не станеться. Крім того, біткоін як валюта нічим не 

підкріплений, крім обчислювальних потужностей, використовуваних для 

йогостворення. 

Втрата монополізації роліе місії грошей для держави означатиме втрату 

влади, щоб уникнути цього необхідно взяти систему біткоін підсвій контроль. Це 

може викликати швидке і сильне знецінення криптовалюти. 

Криптовалюта нестабільна, ніким не регулюється, не гарантує захист 

інвестора, схильна до екстремальної волатильності і вкрай приваблива для 

шахраїв. Перспективи віртуального заробіткуможуть бути настільки ж 

повітряними, як і сама валюта. Тому кожен, хто інвестує в біткоіни або здійснює 

транзакції з криптовалютою, зобов'язаний в першу чергу враховувати ризики, щоб 

вжити необхідних заходів. Тільки комплексний підхід допоможе 

ефективнозахистити кошти. 
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У зв’язку з розвитком інформаційних технологій та наявної грошової 

системи закономірна поява цифрових валют, але більшість здійснюваних 

фінансових операцій пов'язані з банками та національними валютними системами. 

Поява криптовалюти дала можливість здійснювати транзакції без посередників. 
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Криптовалюта - це цифрова валюта, одиниця якої - монета. Монета є 

комп'ютерним кодом, захищеним від копіювання. Як звичайна національна 

валюта - українська гривня, долар або євро, якими ми звикли користуватися, 

тільки повністю цифрова. 

Емісія криптовалюти відбувається не в банку, що випускає в обіг гроші, а 

безпосередньо в мережі. Такий процес має назву майнінг - це вирішення якоїсь 

складної кріптозадачі, за допомогою метода повного перебору. Користувач надає 

обчислювальні потужності свого комп'ютера і за рішення певного алгоритму 

отримує віртуальну монету. Звичайний комп'ютер для виконання цих завдань не 

підійде, тому для їх створення використовують надпотужні комп'ютери або 

сервери. Головна складність полягає в тому, що вони споживають великі обсяги 

енергоресурсів. Курс криптовалюти пропорційний витраті енергії, витраченої на 

генерацію однієї монети. Звичайний користувач за повний робочий день може 

заробити лише тисячні частки кріптомонети.  

Доказом наявності монети в мережі служить блокчейн (англ. Blockchain), 

тобто спосіб зберігання даних або цифровий реєстр грошових переказів. Його 

відмінність і незаперечна перевага- реєстр не зберігається в якомусь одному місці. 

Він розподілений серед кількох сотень і навіть тисяч комп'ютерів по всьому 

світі.З кожним роком алгоритм отримання біткоін ускладнюється, щоб обмежити 

річну емісію криптовалюти і не допустити інфляцію. 

Ключовою особливістю криптовалюти є її повна незалежність. На відміну від 

розрахунків через банки, криптовалютою можна розраховуватись в Інтернеті без 

будь-яких посередників, тому банки, податкові, судові та інші державні або 

приватні органи не можуть впливати на транзакції учасників платіжної системи. 

Все це забезпечує незворотність угод - ніхто не може скасувати, заблокувати, 

оскаржити або примусово здійснити транзакцію без доступу до приватного ключа 

власника. 

Криптовалюта сьогодні є найвигіднішою інвестицією. Вона обійшла по 

прибутковості нерухомість і навіть золото. 

Офіційно першою криптовалютою вважається Bitcoin (біткоін) - розробка 

Сатоши Накамото. Біткоіни або «електронне золото» - з'явилися в обороті в 2009 

році і стали першою валютою, непідвладною державному регулюванню. Зараз 

вони є найпопулярнішою і масовою криптовалютою в світі. 

Переваги криптовалюти на відміну від звичних грошей: 

1. Пірінгова мережа криптовалюти - немає головного сервера, що відповідає 

за всі операції, обмін інформацією (грошима) відбувається між кількома 

програмами-клієнтами. 

2. Безмежні можливості транзакцій та анонімність - транзакції неможливо 

відстежувати, контролювати або заборонити, так що можна здійснювати перекази 

в будь-яку точку світу, де б не перебував інший користувач з гаманцем Bitcoin. 

3. Відкритий вихідний код дозволяє добувати криптовалюту різним 

користувачам. 

4. Швидкість і глобальність. Транзакції підтверджуються за кілька хвилин, а 

відправляти і отримувати віртуальні гроші можна по всьому світу. 
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5. Найвищий рівень безпеки. Завдяки випадкової генерації адресу, а також 

використання приватних криптографічних ключів, неможливо підробити біткоін, 

оскільки це дуже важко. Набагато простіше добути нові. 

6. Альтернатива теперішніх грошей. Біткоін - досить зручний спосіб оплати. 

Зараз вже існує безліч місць, як в Інтернеті, так і в реальному житті, які 

приймають біткоіни. Крім того, їх можна обміняти на будь-яку валюту. 

7. Відсутність інфляції - кількість монет в цій системі зростає з певною 

швидкістю, закладеної таким чином, щоб вона збігалася зі швидкістю видобутку 

золота на планеті. 

8. Відсутність податків. При оплаті не стягуються податки, оскільки офіційно 

біткоін не є валютою. Це дає можливість придбати товар трохи дешевше. 

9. Відсутність контролю. Біткоіни не підконтрольні нікому. Вони належать 

тільки громадськості, а значить політично на них важко впливати. 

10. Відсутність комісії за переказ. Однак, якщо переказ потрібно здійснити 

моментально, то доведеться заплатити комісію (чим більше заплатите, тим 

швидше буде переказ). 

11. Біткоіни є міжнародною валютою, тобто вона всюди однакова. 

В цілому з усіма своїми перевагами біткоін - швидше, дешевше і значно 

надійніше всіх сучасних національних валют, пропонованих країнами нашої 

планети. Це розуміють і люди, які активно купують або створюють біткоіни, і 

інвестори, що вкладають в цю криптовалюту великі інвестиції. 

Як і будь-платіжний інструмент, криптовалюта має свої недоліки: 

1. Основним недоліком біткоін є його сильна волатильність (сильні 

коливання курсу вартості).  

2. Державні установи можуть негативно впливати на обіг та розповсюдження 

— навіть, забороняти їх. 

3. Втрата пароля до електронного гаманця призведе до втрати всіх 

криптомонет. 

4. Чим складніше алгоритми, тим важче майніти криптовалюту на домашніх 

комп'ютерах. 

5. Нова віртуальна валюта нічим не забезпечена, крім як попитом. Якщо 

попит впаде, то ціна на нього теж піде вниз. 

6. Відсутність належної безпеки від крадіжки, втрати та інші ризики. 

Оскільки все це поки не офіційно, то є ризик бути обдуреним якою-небудь 

системою обміну. Також не варто забувати про погрози від вірусів, які можуть 

вкрасти доступ до гаманця і т. п. А повернути гроші буде нереально, оскільки в 

законах на даний момент не передбачено повернення віртуальних грошей. 

7. Нелегальність. Через відсутність контролю та анонімності платежів, нею 

легко можуть скористатися терористи, оплачуватися наркотики і т. д.  

Біткоін продовжує займати лідируючу позицію серед криптовалют і 

поступово зростає в ціні. Так само, як і золото, біткоін – вичерпний ресурс. Емісія 

буде скорочуватися в чітко заданих межах до 2040 року. До цього часу кількість 

біткоінів в системі збільшиться до 21 млн. монет. 

Нові віртуальні монети рівномірно розподіляються між усіма, хто надав 

обчислювальні потужності для підтримки роботи платіжної системи. 
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Віртуальна валюта може зробити справжню революцію у світовій економіці. 

Вже зараз вона стала глобальним явищем та поширюється досить стрімкими 

темпами: купівля біткоін, перехід компаній на цифрові контракти (смарт-

контракти) на основі технології блокчейна і підтримка на місцевому рівні в 

декількох країнах світу. Але, щоб біткоін став грошима в повному значенні слова, 

потрібне рішення уряду конкретної країни.  

Цілком можливо, що з часом національні грошові одиниці перейдуть із 

паперової форми у віртуальну, так само як колись паперові гроші замінили золото 

й срібло. Світ давно веде дискусію про відмову від готівки задля боротьби з 

корупцією, тіньовою економікою та забороненими видами діяльності. 

Впровадження технології блокчейн дасть можливість відстеження ланцюжка 

транзакцій і тоді всі гроші вийдуть на світло, порушників можна буде легко 

покарати, а шахраювати буде набагато важче. Центробанки повинні 

сконструювати національну криптовалюту так, щоб її емісія залишилася в їхніх 

руках, і тоді вони зберегли б за собою управління грошовим обігом.  

Є безліч проблем, пов'язаних з подальшим розвитком криптовалют. Без їх 

вирішення руху вперед не буде.  

Фахівці з криптовалюти беззаперечно одна з професій майбутнього.  

Криптовалюта має багато позитивних моментів, які, швидше за все, 

переймуть електронні гроші. Відбудеться злиття реальних і віртуальних грошей з 

кращими якостями тих і інших. Грошовий обіг повинен регулюватися, а механізм 

емісії криптовалют вже дуже децентралізований і вільний. Жодна країна світу не 

захоче мати валюту, управляти якою вона не зможе.  

Світ стрімко змінюється, а реальні гроші поступово переходять в цифровий 

формат, тому криптовалюта, як гроші майбутнього, це лише питання часу. 
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РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

 

Протягом останніх років електронні технології все активніше охоплюють 

різні сфери суспільного розвитку, в тому числі сферу грошового обігу. Одним із 

сучасних нововведень є поява криптовалют, які активно входять в наше життя. 

Криптовалюта – це цифрова валюта, яка базується на криптографії і 

складному математичному алгоритмі отримання [1] Загалом, за різними оцінками, 

у світі налічується понад 2 тис криптовалют. 

Як відомо криптовалюта не являється електронними грошима, а є 

віртуальною валютою.Саме криптовалюта визнається кращою альтернативою 

електронних грошей. 

«Віртуальнавалюта–

цеодинзвидівнерегульованихцифровихгрошей,якістворюютьсяйзвичайноконтрол

юютьсяїхнімирозроблювачами,використовуються й приймаються серед членів 

певного віртуального співтовариства»[2]. 

Як зазначає Х.Кальстрьом з Норвезького університету науки і технології до 

числа загальних рис усіх криптовалютналежать [3]: 

1) контроль за грошовою масою здійснюється за допомогою відкритого 

алгоритму та не залежить від монетарної політики центрального банку; 

2) перевірка усіх угод має децентралізований та публічний характер; 

3) електронні гаманці безпосередньо не пов’язані з ідентифікаційною 

інформацією про їх власників, в той же час, мова не йде і про повну анонімність 

користувачів. 

Найпопулярніша цифрова валюта у світі криптотехнологій — це біткоїн 

(BTC). Термін«біткоін» запозичений з англійської мовиі утворився шляхом злиття 

двох слів: «bit» ( мінімальна одиниця комп’ютерної пам’яті )і«coin» (монета). 

Існують такі тенденції, що саме в країнах з розвинутим страховим ринком 

біткоін існує, як легалізована криптовалюта.Наприклад такими країнами є 

США,Німеччина,Фінляндія,Австралія,Нідерланди.Аналогічно в країнах з слабо 

розвинутими страховими відносинами та розвинутою тіньовою економікою 

керівництво держави побоюється оголошувати біткоін офіційною грошовою 

валютою.Яскравим прикладом таких країн є Росія, Китай, Індонезія, Бангладеш 

[4]. 

Аналіз джерел [4,5] показав, що до переваг біткоїна відносяться: 

• анонімність; 

• високий рівень рентабельності й автономності; 

• неможливість необґрунтованого зростання грошової маси через 

встановлення фіксованої величини BTC алгоритмічним способом, тому 

віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції; 

• швидкість, дешевизна та простота здійснення платежів з однієї части світу 

в іншу; 

• захищеність: її не можна скопіювати; 

• відсутність прив’язаності до жодної з наявних валют, забезпеченість 

винятково попитом; 
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• децентралізованийхарактер валюти, що не має визначеного законом 

емісійного центру, тому валютний курс не може бути ніким продиктований і 

встановлюється відповідно до умов і факторів впливу на нього з боку ринку саме 

цієї валюти; 

• відкритий код алгоритму дає змогу добувати її кожному бажаючому; 

• нові можливості у сфері мікроплатежів. Наприклад, стає технічно 

можливим надіслати адресату 0,00001 грн.; 

• низькі комісії; 

• захист персональних даних; 

• свобода від втручання державник органів; 

• свобода у виплаті; 

• інвестиційний характер інструмента; 

• дешевизна в обслуговуванні; 

• незалежність від роботи банківської системи для руху капіталу; 

• низька кількість бюрократичних перепон; 

• незалежність від політичної ситуації. 

Але, окрім переваг, існує низка переваг цієї криптовалюти: 

• питання безпеки. Наприклад саме через хакерські атакиодна з 

найбільшихбірж біткоінунеодноразово втрачала дуже великі суми і через що курс 

біткоїну мав значні коливання. Що ж до цієї проблеми то вона стосується усіх 

криптовалют, а не тільки біткоїну; 

• висока волатильність та обмежена кількість майнінгу; 

• відсутністьзаконодавчогорегулювання статусу та обігукриптовалюти; 

• нестабітьністькриптовалюти.Наприклад, за час існуваннябіткойнуйого 

курс коливавсявід одного цента до тисячідоларів за одиницю; 

• технічнаскладністьвикористання. Працювати з валютами можналише там, 

де їхприймають та є для цьоготехнічнаможливість; 

• можливістьрозгортанняспекулятивних та шахрайськихоперацій через 

створенняфінансовоїпіраміди, отриманнявідсотків і гри на 

різницяхвалютнихкурсів; 

• правованеврегульованість, щоунеможливлюєоподаткуванняоперацій.; 

• криптовалютавідкриваєновіможливості і інструменти для 

функціонуваннячорнихринків; 

• неможливість заморозки рахунків; 

• новісхемивідмивання грошей; 

• неможливістьзупинкиабоскасуваннятранзакцій; 

• хакерські атаки; 

• недостатнязахищеність та ризикованість; 

• неможливістьвнесеннякриптовалюти до статутного 

капіталуюридичнихосіб. 

Таким чином, біткоїн, як і іншікриптовалюти на сьогодні є 

наступноюсходинкою у розвиткуекономіки. Криптовалютудоцільнорозглядати, як 

інновацію на фінансовому ринку, і в умовах ринкової конкуренції він відкриває 
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можливості для новаторів та постає загрозою для консервативно налаштованих 

інституцій. 
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Національна криптовальта: можливості та перешкоди впровадження в 

Україні 

Сучасні мінливі та нестабільні світові умови вимагають від людства 

постійного пошуку, розвитку та вдосконалення. Результатами пошуку нової 

форми розрахункової одинці стало створення, Сатоши Накомотою, першої в світі 

криптовалюти. Починаючи з 2008 року цей феномен став привертати увагу до 

себе, перш за все, значним переліком переваг та скромнмй списком недоліків - 

популярність її зростала, а разом з нею й кількість найменувань існуючих 

криптовалют та  їх ціна. На 13 березня 2018 року загальна капіталізація ринку 

криптовалют складала 370 мільярдів доларів. Добовий об’єм торгівлі 

криптовалютами перевищує 15 мільярдів доларів [1]. Разом з ринковою 

капіталізацією росла й зацікавленість регуляторів різних країн до поняття та 

явища криптовалюти та необхідності її визнання та контролю. Проте, на 

сучасному етапі розвивається ще один тренд в цій сфері - країни зацікавилися 

ідеєю запровадження національних криптовалют. 

Національні криптовалюти або на данному етапі логічніше говорити про 

національні цифрові валюти, з огляду на те, що в переважній кількості заяв, саме 

центральні банки країн мають виконувати роль квазімайнера,мають в собі всі 

http://paysyst.ru/crypto-payment-system.html
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ознаки криптовалют окрім доступу до майнингу всіх бажаючих та маючих 

відповідне обладнання, а також врахування їх як повноцінної грошової одиниці 

при визначені обсягів грошової емісії в країні. 

 Серед країн, які оголосили про наміри запровадити нацональну 

криптовалюту є такі:  Росія, де планується створення «КриптоРубля», який буде 

контролюватися та підтримуватися державними уповноваженими органами, а 

громадяни зможуть обмінювати криптовалюту на рубль, проте будуть зобов’язані 

сплатити 13% податоку в разі, якщо не зможуть пояснити шляхи отримання ними 

криптовалюти; Китай, де нова криптовалюта може бути використання для 

процесів рефінансування банків центральним банком, також банки зможуть 

розраховуватися один з одним данною криптовалютою, з можливістю 

переведення цих коштів в готівку; центральний банк Швеції працює над 

цифровою версією крони; до 2020 року Японія збирається випустити свою 

національну криптовалюту; Палестина та народ Лакота, також заявили про плани 

випуску національнох криптовалюти, проте в данному випадку така емісія є 

проявом підтвердження фінансової незалежності Палестини  від Ізраєлю та 

корінного населення Америки від інших групп населення [2].   

В Україні існує криптовалюта створена вітчизняними розробниками, яка маж 

назву Криптокарбованець, даний проект є досить успішним та пробутковим, 

проте національною криптовалютою він не є, так само як не є національною 

криптовалютою, країни в якій вона була створена, жодна з вже існуючих в світі 

криптовалют. Україна декілька разів заявляла про можливість створення 

національної цифрової розрахункової одиниці на основі технології бокчейн, яка 

відрізнялась би від класичної криптовалюти, тим, що НБУ виступав би 

квазімайнером та мав виключне право на майнинг такої  гривні.  

Серед переваг введення національної грошової одиниці виокремлюють 

можливість швидких та безпечних розрахунків; безпечного зберігання коштів в 

разі відсутності бажання їх інвестувати, адже на данному етапі кошти 

зберігаються або вдома, де їх безпека є сумнівною, або в банку на депозитному 

рахунку, що також є не достатньо надійним способом зберігання коштів в умовах 

нашої, поки ще, не зовсім стабільної банківської системи;також безсумнівною 

перевагою таких грошей є постійний доступ до них їх власників, незалежно від 

дня и часу, за наявності інтернету та необхідного девайсу- транзакція може бути 

здійснена за лічені секунди та без сплати комісії, це стане зручним та корисним 

для осіб, які працюють закордонном і переводять кошти в Україну; ще однією 

дуже важливою перевагою для нашої країни стане те, що дати хабаря такими 

грошами досить складно, так само й фінансувати заборонені законом проекти, 

також контролювати буде легше, тобто можливість зменшити частку тінової 

економіки та хабарництва в країні є одинм з вагомих плюсів запровадження такої 

форми національної валюти. Окрім того, зважаючи на політику НБУ спрямовану 

на зменшення готівкових коштів в системі, запровадження цифрової гривні стане 

значною допомогою на шляху до бажаних результатів.  

 Проте існує низка перешкод та сумнівних моментів, які ставлять під питання 

необхідність та можливість введення цифрової гривні в обіг, а серед них одне з 

ключових місць займає низький розвиток інфраструктури (доступ до Інтернету, 

девайсів, тощо) та низький рівень «цифрової» грамотності переважної більшості 
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старшого покоління українців,що разом робить цю технологію доступною тільки 

досить обмеженому колу осіб, які проживають у великих містах. До стримуючих 

факторів належить можливість хакерських атак з боку держав та окремих 

особистостей, які мають недружні наміри по відношенню до України. Високі 

темпи інфляції та складність їх контролю є ще одним фактором стримування, 

адже чим швидше гроші обертаються в економіці, там вищим є банковський 

мультиплікатор, який тим сильніше впливає на динаміку інфляції, відповідно до 

рівнянння Фішера. Готівка обертається досить повільно, безготівкові кошти в 

банках - швидше, а цифрова валюта має потенціал до надшвидкого обертання й 

відповідно до суттєвого пришвидшення росту інфляції.  

Окрім того з юридичної точки зору, має бути проведена грунтовна робота, 

зокрема по впровадженню в законодавство України нових термінів, прийняття 

законодавчих актів щодо регулювання правового статусу й обігу криптовалют та 

цифроваих валют, формування правової позиції щодо майнерів і смарт-контрактів 

у вітчизняному законодавстві. Юристам-практикам слід визначитись, чи є 

майнери злочинцями або адептами нової віртуальної реальності, впровадити 

систему смарт-контрактів і "блокчейнізації" кадастрів, запровадити ефективний 

механізм регулювання бірж криптовалют. 

Звераючись до питання випуску повноцінної національної криптовалюти чи 

націоналізації вже існуючих криптовалют створених фахівцями на теренах нашої 

держави, варто зазначити, що вона буде можливою лише в момент, коли 

українське суспільство буде готове до відмови від такого інституту як 

Національний Банк та переходу до випуску валюти без єдиного емісійного 

центру, коли держава вже не отримуватиме додатковий інфляційний податок за 

своє монопольне право на гроші. Нобелівський лауреат Фрідріх фон Хайек в своїй 

роботі «Приватні гроші» звернув увагу на те, що владу потрібно позбавити 

монополії на емісію грошей, а валюту необіхідно вважати звичайним комерціним 

товаром і виготовляти ринковим шляхом[3].  

Колишній голова Банку Англії, Мервін Кінг, прийшов до висновку, що світ 

повертається до часів бартерної економіки, коли розрахунки між контрагентами 

будуть відбуватися шляхом миттєвого розрахунку рівня цінності того чи інщого 

товару, платоспроможності покупці і перерахування електронних грошей на 

рахунок продавця. Валюти, як такі, зникнуть, а їм на заміну прийдуть базові 

розрахункові одиниці, які не будуть потребувати послуг світових центральних 

банків, хоча можливим є існування міжнародного контролюючого регулятора.  

На сьогоднішний день запровадження національної цифрової валюти чи 

криптовалюти шляхом реалізації такої ініціативи державним регулятором 

видається досить сумнівним, зважаючи на високі ризики та невизначеність в 

данному питані, тому можливим шляхом реалізації такого проекту в Україні є 

його реалізація ініціативними групами професіоналів, на разі відомо, що група на 

чолі з Михайлом Чобоняном активно працює та вже тестує перщу версію 

КриптоГривні, курс якої прив’язаний  до гривні 1:1; успішним проект 

криптовалюти під назвою Криптокарбованець, також має шанси в майбутньому 

стати основою для створення національної криптовалюти. Можливо саме таким 

шляхом Україна зможе скористатися перевагами криптовалюти та не втратити ще 

одну можливість бути успішною  та прогресивною країною.  
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РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

КРИПТОВАЛЮТИ 

 

Термін "криптовалюта" з'явився порівняно недавно. На сучасному етапі 

розвитку фінансових технологій питання цифрових грошей є найбільш 

актуальним. Криптовалюта – одне  з останніх нововведень і привертає особливу 

увагу. Зараз немає спільного розуміння терміну, в основному, розглядається 

технічний аспект циркуляції цифрових грошей.Одностороннє вивчення 

електронної валюти, спрямоване на вивчення технічної підтримки, не дозволяє 

створювати адекватні інституційні та юридичні правила, що регулюють 

процедуру обігу та видачу цифрової валюти, тому існує дисбаланс, в якому 

інновації переважають та обганяють державне регулювання відносин у сфері 

платежів на мікро- та макрорівні. 

Криптовалюта - це віртуальна чи цифрова валюта, де монета є єдиною 

одиницеюі відображається у вигляді зашифрованих даних, тому її не можна 

скопіювати та вона є  захищеною від підробки. Криптовалюта - це цифрова 

валюта, яка виробляється та зберігається у віртуальному гаманці, він не має 

фізичного аналога з матеріалу. Перша частина слова «крипто» означає секретний, 

зашифрований, через те, що при створенні валюта має криптографічний шифр, що 

складається з послідовного хешування та цифрового підпису.  

Вперше цей термін був використаний в 2011 році в журналі Forbes.У цій 

статті мова йшла про біткойн. Поняття біткойн походить від англійськогобіт і 

монета. Біткойн вперше з'явився в січні 2009 року, одночасно з однойменною 

програмою – Біткойн.Через кілька днів після запуску програмою вперше було 

здійснено операцію передачі біткойну від одного користувача до іншого. 

Створення біткойнів користувачами на комп'ютерах базувалось на основі 

розрахунків з точки зору ціни на електроенергію, помноженої на середню 

потужність процесора комп'ютера і співвіднесеної з кількістю генерованих 

біткойнів [2]. Це остання генерація децентралізованої віртуальної валюти, яка 

https://uteka.ua/ua/publication/Prosmotr-rynka-kriptovalyut
https://uteka.ua/ua/publication/Prosmotr-rynka-kriptovalyut
https://www.cryptomorrow.com/2017/12/06/national-cryptocurrencies/
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була створена для роботи в глобальній мережі Інтернет. Цю цифрову валюту не 

контролює ніхто, питання вирішуються завдяки роботі мільйонів комп'ютерів по 

всьому світу, а програма використовується для обчислення математичних 

алгоритмів. Тобто біткойн є результатом комп'ютерних програм, розташованих на 

окремому сервері, і на мільйони з комп'ютерів, які спілкуються через комп'ютерну 

програму, надається доступ користувачам до "віртуальної точки, точки", з назвою 

біткойн. Це програмне забезпечення гранична межа для віртуальних біткойнів, і 

щоденне збільшення кількості користувачів ускладнює отримання віртуальної 

точки. Люди, які є користувачами програми, називаються "майнерами", з 

англійської від слова "mine"- "копати", і процес "отримання" віртуальних 

точокназивається "майнингом". Весь процес полягає в тому, що програма створює 

завдання і генерує обчислення, лайнерський комп'ютер робить розрахунки, 

витрачає час, потужність процесора та графіккартки для рішення, а після цього 

цифрові гроші даються користувачеві. Коли збільшується кількість користувачів, 

завдання стають дедалі складнішими. Програма не дозволяє випускати більше е-

3600 монет на день. Біткойн майнери підключаються до системи більш потужних 

комп'ютерів, щоб бути більш активними у вирішенні проблем. Таким чином то є 

мотивацією для розвитку потужного ІТ-обладнання, і це потужний рушій у 

майбутньому. Майнери продають віртуальні монети в електронномуобміні на 

реальні гроші, вартість цих "віртуальних монет" перевищила ціну на золото, в 

середині 2013 р. аналіз курсу біткойнів і золота показав, що ставки зблизилися. 

Цедозволило говорити про біткойн як  про "електронне золото" [3]. 

На сьогоднішній день біткойн є найпоширенішою криптовалютою. Крім 

біткойна, є і інші види криптовалют. Загальна кількість криптовалютне 

вимірюється в однійтисячі типів. 

Перспективи розвитку криптовалют існують, незважаючи на те, щоспроби 

запровадити цифрову валюту відбулися з моменту виникнення Інтернету, 

використання цифрових грошей було помірним. Можливості використання 

криптовалюти включають: відсутність інфляції, анонімність користувача, 

безперервна робота програми в режимі сервера, швидкі перекази в будь-якому 

місці у світі без підробки, легкість зберігання, можливість розбиття на частини, і 

не існує плати за операції, низькі комісії за обмін. Криптовалютавизнана 

ефективним фінансовим інструментом грошового фінансування. Малі та 

середніпідприємства залучаються до платформи на основі технології блокчейн, 

оскільки зібрані на них ресурси мають нижчу ціну, а також у зв'язку з  захистом 

від шахрайства та кібератак, через існування баз даних для загального 

використання, які містять всі операції, які коли-небудь відбувались,  і працює без  

централізованого керівництва [4]. 

Таким чином, використання цифрової валюти має переваги над 

традиційними фінансовими платіжними інструментами, але також несе елементи 

ризику. Криптовалюта в першу чергу передбачає високий ступінь анонімності. 

Тому існує ризик її незаконного використання та залучення громадян до 

сумнівних угод. У цьому плані необхідно провести легалізацію 

криптовалют,ввівши ідентифікацію учасників угод. Інші недоліки включають в 

себе той факт, що випуск та використання цифрових валют ще не регулюється ні 
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міжнародним, ні національним законодавством, принаймні у більшості країн [4]. 

Крім того, сьогодні такувалюту не можна обміняти на готівку. 

Але що важливо, незважаючи на свої недоліки, криптовалюта є 

перспективним інструментом, і для її реалізації вимагається дотримання 

процентного балансу. Суспільство демонструє недовіру до цього методу 

розрахунків, тому потрібен час для введення крипто валюти в життя звичайних 

споживачів.  

В майбутньому цифрова валюта, ймовірно, міцно ввійде у економічне та 

фінансове життя, але для цього необхідно вирішити ряд юридичних, економічних 

та технологічних питань. Потрібнаавтентифікація учасників при використанні 

криптовалют, ліцензування "майнинг"-діяльності та загалом державно-правове 

регулювання та державний нагляд,щоб запобігти використанню цього високо 

технологічного фінансового інструменту для злочинних цілей. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В 

УКРАЇНІ 

 

Швидке поширення криптовалюти  у світі є безсумнівним явищем.Сучасний 

український споживач  особливо гостро сьогодні потребує  оперативності, 

захищеності від третіх сторін,безпеки розрахунків, незалежності цінності 

грошової одиниці від політичних ситуацій в країні, і криптовалюти 

задовольняють ці  потреби. У процесі використання користувачі в Україні усе 

більше визначають їх ефективність. 

У нашій країні протягом кількох років діють системи  розрахунків 

електронними грошима як на підставі карток, так і на програмній основі. 

Комплексна програма, що передбачає розвиток фінансового сектора України до 

2020 року , яка дасть змогу розширити  безготівкові  платежі з використанням 

електронних грошей. Перспективним напрямом для України є запровадження 

концепції безготівкової економіки[1].Під електронними грошима (ЕГ) зазвичай 

розуміється вартість у грошовому вираженні, яка зберігається на електронному 

http://basetop.ru/reyting-kriptovalyut-2017-spisok-samyih-perspektivnyih/
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носії, випускається емітентом під час отримання від інших осіб грошових коштів 

в обсязі, не меншому, ніж емітована грошова вартість, і приймається як засіб 

платежу іншими, крім емітента, особами [2]. 

На фінансовому ринку останнім часом  з’явилися нові категорії: 

«криптовалюта», « блокчейн», «біткоін», які все частіше викликають  багато 

питання стосовно грошей у населення. Отже, криптовалюта – це швидка і надійна 

система грошових переказів та  платежі, що заснована на новітніх технологіях і є 

непідконтрольною жодному уряду. Криптовалюта  абсолютно новий, 

інноваційний платіжний інструмент ХХІ століття, що в даний час поширює 

обсяги використання. На даний момент існує в світі близько 1600 видів 

криптовалют, але найвідомішою все ж є bitcoin і має найбільш швидкий розвиток. 

Bitcoin  не залежить від  кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави  і не 

випускаються центральними банками. Емісія bitcoinвідбувається лише у 

цифровому вигляді. Bitcoin- це власна валюта інтернету,що дає можливості 

розрахунків, заощадження  і навіть зберігання. Інтерес до криптовалют створює 

можливості для інвестицій. 

Спостерігаючи за міжнародною практикою використання криптовалюти 

можна сказати, що держави по-різному ставляться до її впровадження в обіг. 

Передусім, це пояснюється новизною даного інструмента та відсутністю єдиного 

визначення щодо визначення «криптовалюта», що розкривала б економічну 

сутність даної категорії.В Україні популярність криптовалют  розпочалась в 2014 

році, майже тоді було створено громадську організацію , що має на меті  

розвиток,  вивчення та поширення bitcoin та інших віртуальних валют  на 

території України - Bitcoin Foundation Ukraine (BFU). Практично  одночасно 

з’являються і перші агенти та компанії, які пропонують фізичний обмін 

криптовалют за готівку і здійснення грошовий онлайн-операцій.  

За словами власників даних структур, фізичним особам, що досі не стикалися 

з такого типу транзакціями, ризиковано і технічно непросто здійснювати їх 

самостійно, саме тому подібного роду компанії беруть на себе роль своєрідного 

посередника, за що і отримують оплату у вигляді певних відсотків від загальної 

суми транзакції – подібно до звичайних банків [5]. ВУкраїні  bitcoin продовжує 

свій розвиток, зростає і число користувачів цієї системи.  Сьогодні багато 

проводиться спеціальних навчальних курсів для вивчення спеціфики bitcoin та  

роботи з нею. 

У зв’язку зі зверненнями громадян щодо правомірності використання в 

Україні «віртуальної валюти/ криптовалюти» bitcoin НБУ повідомляв таке :НБУ 

розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту» bitcoin як грошовий сурогат, який 

не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними 

та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це 

протирічить нормам українського законодавства[4]. 11 серпня 2017 р. прес-

служба НБУ повідомила, що Нацбанк має намір виробити єдину позицію про 

правовий статус біткоінів разом із Мінфіном, Держфіскальною службою, 

Держслужбою фінмоніторингу, Нацкомісією з цінних паперів і Нацкомісією, що 

здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг [3]. Оскільки 

першочерговими є завдання з розробки нормативно-правових актів на прикладі 

таких країн, як Данія, Англія,  Нідерланди та інших країн, що вже вільно 
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використовують криптовалюту bitcoin та широко впроваджують для 

розрахунків.НБУ   розглядає можливість випуску е-гривні, на базі нових 

інноваційних технологій,  що можливе у рамках проекту Cashless еconomy, який 

розрахований до 2020 року. Метою електронних грошей на blockchain є  

створення альтернативи картковим платежам та оптимізація еквайрингу, НБУ  

зацікавлений  в розвитку технологій blockchain  ставить на меті допомогти 

українському платіжному ринку стати безготівковим. Спростити розрахунки  

громадянам  і  середньому  та  малому бізнесу допоможуть такі технології, як QR-

коди, хмарні технології, мобільні платежі.  

Допускаюється, що в період 2030-2040 рр. емісія bitcoin-монет буде 

припинена. Звісно, що не обов’язково саме bitcoin залишиться провідною 

криптовалютою. Не існує єдиної думки щодо bitcoinзі  сторони  науковців, 

економістів, політиків, юристів,  бізнесменів, центральних банків, як і в Україні, 

так і в світі . Необхідним на сьогодні в Україні є розроблення законодавства, що 

все ж визначить систему понять «криптовалюта», що виражала б основну 

функцію грошей . 

Усвідомлюючи  необхідність розвитку криптовалют, держави та центральні 

банки почнуть розробляти і впроваджувати цифрові технології в економіку 

України. Значно зростає зацікавленість пересічних громадян у використанні 

криптовалюти, відповідно і кількість компаній , що працюють з цією валютою, 

держава не може не реагувати на ці зміни  світу. ІТ- технології , цифрова валюта 

прийдуть в Україну і будуть способом взаєморозрахунків  для більшості 

громадян. Отже,  стає необхідним НБУ, державним, науково-дослідним установам 

розробляти власну національну крипто валюту. Це дасть змогу НБУ  здійснювати 

емісію під інноваційні соціально-економічні проекти і не залежати від кредитів 

ЄЦБ, СБ ТА МВФ  та інших світових фінансових установ.  
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 

 

Криптовалюта- це віртуальні гроші,якіне мають фізичного вираженняна 

відміну від паперових грошей.Одиницею такої валюти є «coin», що в перекладі з 

англійської мови означає «монета». 

Даний термін закріпився після публікації статті «Cryptocurrency» 

(Криптографічна валюта), яка була опублікована в журналі «Forbes» у 2011 році. 

Багато інших ісам же автор біткоінів, використовував термін «електронна 

готівка» (англ. Electroniccash). 

Особливість такої грошової одиниці це захист від підробки, тому що в ній 

зашифровані дані, які не підлягають копіюванню. Головною особливістю є 

відсутність будь-якого зовнішнього або внутрішнього адміністратора і тому 

банки, податкові, судові та інші приватні або державні органи не можуть 

впливати на транзакції будь-яких учасників платіжної системи. 

 Передача криптовалюти незворотна, тому що ніхто (без приватного ключа) 

не може заблокувати,оскаржити, скасуватиабо примусово здійснити транзакцію. 

Втім учасники угоди можуть добровільно,на деякий час блокувати свою 

криптовалюту в якості застави або встановити, що для скасування/завершення 

угоди потрібна згода всіх (або довільних інших) сторін.[5] 

Деякі учасники ринку вважають криптовалюту активами нового фінансового 

світу,і  що краще за все створювати накопичення, а не продавати їх. 

Для інших криптовалюта – це "бульбашка", яка в будь-якумить може 

лопнути. Станеться це тоді, коли криптовалюту почнуть активно скуповувати 

роздрібні інвестори, попереджають економісти. Так вважають - лауреат 

Нобелівської премії з економіки 2001 року Джозеф Стігліц,  професор економіки 

Роберт Шиллер та інші. 

Стратег Бретт Евінг відзначає, що бульбашки лопаються після того, як 

останні покупці вкладаються в активи, інвесторам слід дотримуватися обережного 

підходу до біткоінів, багато людей, ймовірно, будуть купувати криптовалюту, не 

розуміючи її природи. 

По всьому світу регулятори попереджають інвесторів про ризики, які несе в 

собі, у більшості випадків нерегульований ринок криптовалют, і прагнуть вжити 

заходів для обмеження спекулятивної активності. 

Однак, є і ті, хто дотримується іншої думки. 

На думку британського економістаУїлла Хаттона, біткоін – це бульбашка, 

але технологія блокчейн може змінити існуючий стан речей, наприклад, у 

фінансовому секторі. 

Крістін Лагард, глава Міжнародного валютного фонду заявила, що не бачить 

сенсу відкидати криптовалюту, тому що багато криптовалют занадто непрозорі 

для регуляторів, деякі піддаються атакам хакеріві, це обумовлено технічними 

проблемами, які можуть бути вирішені з часом.[2] 
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У 2018 році деякі криптовалютизначно впали в ціні. Одна з них це 

криптовалютабіткоін — з рекордних 20 тис. доларів посіла нижче 9 тис. доларів, 

тим самим вдаривши по інвесторах. З тих пір, як вертикальне зростання змінилося 

падінням, знизився і інтерес українців до криптовалюти і біткоіна. 

У березні 2018 року у порівнянні з груднем 2017 року кількість пошукових 

запитів Googleпо слові «біткоін» впала у п’ять разів, по слову «криптовалюта» 

ситуація приблизно аналогічна.[6] 

Але біткоін в Україніі зазвучав в усіх на устах не тільки через ріст у ціні, а 

ще й через голосні "облави" на нього правоохоронців. 

Цього року в м. Київу непрацюючому басейні Київського інституту 

електрозварювання  імені Патона, правоохоронці повідомили про викриття цілої 

біткоін-ферми, де 20 комп’ютерів "незаконно видобували криптовалютубіткоін". 

Згодом СБУ повідомила, що у Кропивницькому припинила "діяльність 

міжрегіонального конвертцентруз багатомільйонним обігом". 

Все через те, що за українським законодавством криптовалюти не 

вважаються законними. Як пояснили у НБУ: "гривня як грошова одиниця України 

є єдиним законним платіжним засобом в Україні", а "випуск та обіг на території 

України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу 

платежу забороняються". 

Тому Національний банк України розглядає біткоін як грошовий сурогат, 

який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися як 

засіб платежу фізичними та юридичними особами на території України", оскільки 

це суперечить нормам українського законодавства. Більше того Національний 

банк України вважає, що крипто валюти небезпечні через децентралізованістьта 

анонімність таких систем [3]. 

У висновку до проекту Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» 

[4]зазначено, що згідно з преамбулою законопроекту він приймається «з метою 

регулювання правовідносин щодо обігу, зберігання, володіння, використання та 

проведення операцій за допомогою криптовалюти в Україні». 

Для цього у проекті, визначаються основні поняття, які використовуються у 

цій сфері («система блокчейн», «криптовалюта», «майнінг» тощо), орган, який 

здійснює відповідне державне управління (Національний банк України), засади  

проведення операцій з криптовалютами тощо. Як зазначається в Пояснювальній 

записці до проекту, його прийняття «дозволить залучати міжнародні інвестиції в 

Україну для розвитку малого, середнього та великого бізнесу, що у свою чергу 

позитивно вплине на економічний клімат всередині держави, дозволить зміцнити 

національну валюту та збільшити ВВП». 

Також слід зазначити, що при прийнятті вказаного проекту потрібно 

врахувати, що поява відповідного фінансового інструменту може мати наслідки 

не лише позитивні, а й негативні. А саме частина вільних інвестиційних ресурсів 

може бути спрямована не безпосередньо на фондовий ринок чи у реальний сектор 

економіки, а з метою фінансових спекуляцій в програмний код (набір символів, 

цифр та букв), що випливає з визначення криптовалюти в статті 1 проекту. З 

огляду на це пропозиція щодо вільного обігу криптовалюти практично без будь-

яких обмежень в Україні в сучасних умовах виглядає дискусійною. Особливо це 

стосується  можливості здійснювати обмін криптовалюти не лише на гроші, але й 

https://ukr.segodnya.ua/world/usa/stiv-voznyak-uspel-prodat-svoi-bitkoiny-po-kursu-20-tysyach-dollarov-1108957.html
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/3774#.42yZTA96.dpbs


162 

 

на цінні папери, товари, послуги тощо, що фактично прирівнює програмний код 

до грошей (частина 1 статті 6 проекту).  

Оскільки в цьому випадку програмному коду будуть надані такі функції 

грошей, як засіб платежу, збереження вартості та накопичення. У цьому контексті 

зазначимо, що згідно із статтею 99 Конституції України грошовою одиницею 

України є гривня. Так само у  частині 1 статті 192 Цивільного кодексу України 

встановлено, що законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за 

номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – 

гривня, про це ж йдеться  також у статті 3 Закону України «Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні» та  Декреті Кабінету Міністрів України «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю». 

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій.[1] 
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У сучасному світі бурхливо розвиваються всі сфери суспільства, зокрема й 

різні інноваційні технології, наприклад цифрова економіка. Існування 

інноваційних технологій ми можемо побачити майже в усьому, що нас оточує. 

На сьогоднішній день великої популярності серед молоді та й людей 

середнього віку набули електронні гроші, за допомогою яких ми можемо 

провести безліч операцій з власними коштами не виходячи з дому. Для створення 

такої системи оплати передувало багато факторів, зокрема: миттєва оплата 

покупок, швидке проведення операцій та використання сучасних технологій для 

забезпечення надійності таких операцій. 

Криптовалюта — це особливий електронний платіжний засіб, курс якого 

підтримується тільки попитом і пропозицією. Такі електронні гроші не 

регулюються жодною з державних систем, у тому числі Національним банком 

України. Функція спостерігачів і контролерів у цьому разі лежить на 

користувачах мережі і власникакриптовалют [3, c. 529–530]. 

Одним із головних нововведень в системі електронних грошей є 

криптовалюта, яка набула свого поширення лише у 2009 році після появи 

Біткоінів (найбільша криптовалюта за сумарною капіталізацією). Це так звана 

система електронної готівки, яка використовує цифрову валюту (криптовалюту) 

[1]. У сьогоденні поширені й інші криптовалюти, такі як: Ефіріум, Ріпле, 

Біткоінукш, Лайткоін, Даш, Нем, Монеро, Нео, Айота та інші.  

Слід зауважити, що Україна випустила власну криптовалюту Карбованець. 

Ця криптовалюта з’явилася на ринку 30 травня 2016 року та досягла непоганого 

результату. В березні 2017 року за одиницю української криптовалюти необхідно 

було заплатити 40 копійок. 21 листопала 2017 року ціна за 1 карбованець досягла 

2$.Проте на сьогоднішній день ціна становить приблизно до 12 грн за 

одиницю[2]. 

Українці й гості нашої країни наразі можуть розраховуватися за свої покупки 

як паперовими грошима, так і криптовалютою. В багатьох магазинах, інтернет-

магазинах, ресторанах й інших закладах приймають саме Біткоіни, рідше 

Карбованець. Але так, як криптовалюта в Україні ще офіційно не затверджена, то 

меже виникнути проблема з їх використанням, бо сьогодні всі торговельні точки 

країни на свій ризик здійснюють такі операції. Незважаючи на відсутність 

офіційної легалізації в Україні, станом на 2017 рік наша держава визнана одним зі 

світових лідерів із застосування криптовалют [4, c. 48]. 

Переваги криптовалюти: 

✓ відсутність інфляції; 

✓ анонімність; 

✓ економія витрат на емісію грошей; 

✓ низький рівень комісій; 

✓ захищеність даних. 

Недоліки: 

•  відсутність гарантій повернення коштів;  

•   неможливість контролювати рух капіталу органами держави; 

•  втрата пароля від гаманця призводить до втрати самого гаманця. 
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Отже, криптовалюта – це зручний спосіб проведення розрахунків і для 

деяких осіб заробітку. Також ця система повністю захищена і підробити її 

неможливо. Проте для успішного існування в Україні необхідно: 

❖ створити законодавчу базу в Україні щодо криптовалюти; 

❖ легалізувати операції з розрахунку криптовалютою в Україні; 

❖ створювати інформативні заходи щодо криптовалюти та її використання. 

В цілому, використання криптовалют є новим надсучасним способом 

здійснення розрахунків та платежів у електронній комерції. За умови належного 

удосконалення технологій та розробки профільної нормативної бази щодо 

врегулювання операцій з криптовалютою, дана технологія може зайняти важливе 

місце не лише у повсякденному житті окремих суб’єктів а і у фінансовому 

секторі, який отримає нові інструменти та можливості для розвитку. 

Для віртуальної економіки та віртуальної валюти необхідно надати деяке 

уточнення до загальновживаного визначення. Середовищем обігу віртуальної 

валюти є глобальна незалежна розподілена мережа електронних гаманців 

(програма або сервіс, що здійснює емісію, зберігає публічний і приватний ключі, 

за допомогою яких здійснюються трансакції в системі обігу віртуальних грошей). 

Обіг електронної валюти в реальній економіці забезпечується посередницькими 

операціями платіжних систем, торговельних майданчиків, обмінних сервісів, які 

можна вважати шлюзами між грошовим обігом у віртуальній і реальній 

економіках. У перспективі, при позитивному сценарії подальшого поширення 

віртуальної валюти, цілком імовірне злиття або поглинання реального грошового 

обігу з віртуальним.  

Виконання віртуальною валютою функції нагромадження залежить від віри 

учасників ринку і користувачів в її ліквідність і реальну купівельну спроможність 

у майбутньому. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ У СВІТІ 

 

Розвиток інформаційного суспільства та віртуальної економіки спричинив 

появу нових форм грошей. Прикладом цього є фінансова інновація – віртуальна 

валюта. В офіційних звітах Світового банку та Європейського центрального банку 

(ЄЦБ) електронні гроші – біткоін (Bitcoin, BTC) отримали назву «криптовалюта» 

або «віртуальна валюта». 

Криптовалюта – різновид цифрової валюти, створення і контроль за якою 

базуються на криптографічних методах. Термін закріпився після статті 

«Cryptocurrency», яка була опублікована у 2011 році у журналі «Forbes».[3] 

Історія криптовалюти почалася з мрії Сатоші Накамото створити платформу, 

яка б дозволила перевести грошовий потік у виключно цифрову форму.В основі 

криптовалюти лежить принцип децентралізації, за яким користувач має у своєму 

розпорядженні певний обсяг грошових знаків, який може використовувати на свій 

розсуд, однак, при цьомув операціях не бере участі жоден контролюючий орган. 

Це ключова можливість цифрової валюти, але до її особливостей також можна 

віднести:використання пірінгової архітектури Р2Р (система рівноправних 

взаємовідносин програм користувачів) та процес емісії – майнінг, який фактично 

є експлуатацією обчислювальних потужностей комп’ютерних систем, 

безперервність якої визначає тривалість циклу віртуальної валюти. Цю валюту 

створюють самі користувачі системи її обігу – «майнери».  

Користуються попитом серед споживачів ті криптовалюти, які мають високу 

ліквідність, постійність курсових показників, перспективи подальшого розвитку і 

позитивну репутацію засновників. 

 Найбільш популярними трендами сфери цифрових грошових одиниць є:  

- Біткоін (BTC) – лідер серед віртуальних грошей, на основі блокчейна 

постійно створюються різноманітні технічні рішення, а розробники постійно 

працюють над їх модернізацією; 

- Ефіріум (ETH) – стимулює появу децентралізованих стартапів на основі 

блокчейна, що базуються на смарт-контрактах; 

- BitcoinCash; 

- Ripple (XRP) – найбільш швидка криптовалюта; 

- IOTA – розроблена для розрахунку в Інтернеті речей; 

- Лайткоін (LTC) – мережа, готова до експерементів, саме вона одна з перших 

активувала цифрові гроші для швидких транзакцій – SegWitЛайткоін; 

- NEO – валюта «розумних контрактів».[2] 

До переваг криптовалюти слід віднести : 

- неможливість підробки; 

- високу швидкість і повну анонімність процесу транзакції; 

- можливість уникнути прив’язки до курсу валют, процентних ставок та 

комісії за транзакції; 

- високу захищеність фінансових операцій, відсутність фінансової цензури та 

зовнішнього втручання у систему обігу; 

- високий рівень ефективності функціонування системи; 

- операції купівлі-продажу здійснюються без посередників в інтернеті та 

реальному житті. 
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Ризики, пов’язані з використанням криптовалюти: 

- Відсутність гарантій. Кожний користувач персонально несе 

відповідальність за свої накопичення. Немає регулюючих механізмів, тому у 

випадку крадіжки довести щось або повернути гроші неможливо. 

- Високий рівень волатильності ціни. Криптовалюта є непередбачуваною, 

оскільки залежить від поточного попиту, який, в свою чергу, постійно змінюється. 

- Ризик заборони.[1] 

Ставлення країн до біткоінів дуже різне. Ситуація варіюється від явного 

заохочення до прямих заборон і обмежень. Зокрема, у Німеччині встановлено 

правовий статус біткоінів як приватних грошей і дозволений безготівковий 

розрахунок у даній криптовалюті на території, а щодоТаїланду, то тут заборонені 

всі операції з криптовалютою за винятком їх обміну на національну валюту. У 

Китаї заборонені будь-які операції з криптовалютою для банківських установ та їх 

працівників, для звичайних громадян заборони немає. США криптовалюту 

розглядають як майно і підпорядковують відповідному оподаткуванню. У 

Норвегії криптовалюта визнана біржовим активом, а не валютою. Категорично 

заборонено використання в Еквадорі, що пояснюється створенням національної 

системи електронних грошей. В Угорщині використання криптовалют не 

заборонене, однак повідомляється про підвищені ризики їх використання. 

Національний банк України (НБУ) розглядає криптовалюту як грошовий сурогат, 

який не має забезпечення реальною вартістю, що не може використовуватися 

фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, 

оскільки суперечить нормам українського законодавства.  

Таким чином, сучасний етап еволюції грошей пов’язаний із розвитком 

віртуальної економіки на основі нових інформаційних технологій. За таких умов 

з’являються нові засоби платежу, новітні платіжні інструменти і системи, одним з 

яких є криптовалюта. Проте поки що єдиного рішення щодо подальшої стратегії 

розвитку криптовалюти в світі не існує, але вже зараз її розвиток і становлення в 

різних країнах не стоїть на місці і з кожним днем все більше впроваджується по 

всьому світу. 
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БІТКОІН: ОСНОВНІ  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

На сучасному етапі фінансові системи окремих країн, як й інші сторони 

економіки, удосконалюються і прогресують у контексті розвитку глобалізації, 

поширення ІТ- технологій та загальної комп’ютеризації. В процесі такого 

розвитку з’являються зовсім нові способи розрахунків між населенням та 

організаціями з використанням новітніх методів, як наприклад аналог 

традиційних валют –  розрахунки криптовалютою та її найпоширеніша грошова 

одиниця «біткоін». Потрібно відмітити, що біткоін – це не грошова система, що 

імітує вже існуючі грошові знаки, а самостійна міра вимірювання цінності.  

Біткоін (Bitcoin) є найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою. Термін 

«біткоін» запозичений з англійської мови («bitcoin») і утворений шляхом злиття 

слів: «bit» (одиниця комп’ютерної пам’яті) і «coin» (монета) [6]. 

Розглянемо переваги та недоліки використаннятакого грошового сурогату. 

Виділяють такі основні переваги використання біткойну [3, 8]: 

 Повна анонімність. Ці цифрові гроші можна безпечно і миттєво передати 

від платника до одержувача в будь-яку точку світу. Усі транзакції публічні, а 

персоніфікація адрес просто відсутня. Ані банки, ані податкові служби, ані 

держава не можуть контролювати обмін монетами між гаманцями користувачів; 

 Відсутність комісії. У системі Bitcoin обов’язкова комісія відсутня, а у 

банку-емітента комісія при переказі з карткового рахунку може становити від 1 до 

3%. 

 Необмежена можливість транзакцій. Кожен із власників гаманця може 

платити кому завгодно, де завгодно і за що завгодно. Транзакції неможливо 

проконтролювати або заборонити, тому можна здійснювати перекази у бкдь-яку 

точку світу. 

 Міжнародний обіг. «Монети» приймаються на міжнародному рівні, 

оскільки за емісію криптовалюти не несе відповідальності конкретний центробанк 

якої-небудь країни. 

 Відсутність інфляції. Кількість «монет» у системі зростає з певною 

швидкістю, закладеною так, щоб  вона співпадала із швидкістю видобутку золота 

на планеті. Коли загальна валютна база системи досягне суми 21 млн.монет, то 

будь-який тип емісії буде повністю зупинено. 

 Децентралізована система. Відсутність залежності від уряду конкретної 

країни і необхідності підкріплення чим-небудь позбавляє власника біткойнів від 

безлічі ризиків, наприклад банального блокування рахунку за політичними або 

іншими, «замовними», мотивами. 
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 Відкритий код. У Bitcoinпрацють ті ж алгоритми, які використовуються в 

Інтернет-банкінгу. У мережі Bitcoin є вся інформація про транзакції у загальному 

доступі. 

До недоліків використання біткойнів можна віднести [3,8]: 

 Цінова нестабільність. Коливання курсу біткойну у 2013 році було в 

діапазоні від $ 13 до $ 1200, і ніхто не може запевнити, що в майбутньому такі 

величезні стрибки не повторяться. 

 Втручання хакерів. Цей ризик дуже значний, як і для будь-якого іншого 

цифрового продукту; 

 Проблематичність повернення. Оскільки коливання курсу біткойну 

досить велике, то є ризик що навіть через кілька днів гроші можуть повернутися 

назад за значно меншим курсом. І лише одержувач платежу може повернути 

монети. 

 Недовіра користувачів. Більшість людей підозріло ставляться до 

віртуальних валют і просто не розуміють, як це працює. Відповідно, ймовірність 

того, що навіть у майбутньому вони будуть використовуватися як основний 

інструмент платежів – досить невелика. 

 Розробка системи ще триває. Програмне забезпечення Біткойн все ще 

знаходиться на стадії бета-тестування і багато незакінчених функцій знаходяться 

у активній розробці. Нові інструменти, функції та сервіси все ще розробляються 

для того, щоб зробити Біткойн більш безпечним і доступнішим для широкого 

загалу. 

 Увипадку втрати пароля або доступу до електронного гаманця наявна 

криптовалюта буде повністю втрачена. 

 Інвестиції у криптовалютипов’язані з великими ризиками, тому їх слід 

розглядати в середньостроковій і довгостроковій перспективах. 

Легалізація цих віртуальних грошей в світі є досить різноманітною. В США 

біткоін визнано одним з видів платежів в електронній комерції, а в Німеччинні 

дана валюта відноситься до категорії приватних грошей, за допомогою яких 

можуть здійснюватися багатосторонні клірингові операції. На початку 2017 р. у 

Відні (Австрія) офіційно відкрився перший у світі біткойн-банк («Bitcoin-Bank») 

[7], а в Японії з квітня 2017 р. біткоіни стали виконувати функцію повноцінної 

валюти [4]. В Іспанії готується відкриття 7 тис. банкоматів для обміну біткоінів на 

євро, 3 тис. таких банкоматів наявні в Польщі [5].  

Інша тенденція спостерігається в таких країнах, як Росія, Еквадор, Киргизія, 

де використання біткоінів заборонено. У Китаї їх використання заборонено тільки 

для фінансових інституцій [1]. В Росії навіть розроблено законопроект про 

заборону криптовалют, там її називають «грошові сурогати» [2].  

Негативне ставлення цих країн до криптовалют викликано тим, що через цю 

валюту фінансуються вчинення тероризму; здійснюється легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, процвітає наркобізнес, торгівля зброєю та 

шахрайства. 

Одним із найбільших негативів у розвитку криптовалют вважається те, що 

вони загрожують існуванню всієї банківської системи. Вже зараз будь-хто може 

здійснювати транзакції, переказ грошей, купівлю товарів через інтернет-магазини 
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без банківського посередництва, треба лише зареєструвати гаманець для 

криптовалют у себе на комп'ютері або онлайн-сервісі. І всі ці фінансові операції 

по мережі будуть анонімними та захищеними. З розвитком цифрових валют, 

звичайні валюти держав будуть втрачати свою цінність, а центральні банки – 

владу та емісію валюти, так як нова валюта буде емітуватися децентралізовано по 

мережі з будь-якої точки світу. Банки можуть виявитися непотрібними 

установами, так як вони не зможуть витримувати жорстокої конкуренції з 

віртуальними валютами. 

Також можна відмітити, що поширення криптовалют здатне викликати 

зниження курсу національної валюти, деструктивно вплинути на роботу банків та 

інших фінансових установ, – одним словом, дестабілізувати світову економіку чи 

економіку окремих країн, або ж істотно стимулювати розвиток фінансової 

системи у бік цифрових технологій. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇРОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

 

В статті проаналізовано сучасні  тенденції розвитку криптовалют в Україні. 

На даний момент у світі кількість видів криптовалют вже наближається до 

півтори тисячі. Останнім часом популярність криптовалюти набуває обертів; її 

починає використовувати все більша кількість світових компаній та платформ. 

Найбільш поширеною сучасною криптовалютою в Україні є Bitcoin. Стрімка 

динаміка розвитку криптовалют у світі, «тихе лідирування» в цьому аспекті 

України (в умовах інституціональної невизначеності), глибока фінансова та 

політична кризи визначають актуальність дослідження сучасних тенденцій 

функціонування цього нового виду електронних грошей на ринку  

України, оцінки їхніх позитивних та негативних особливостей,  

розгляду правових основ функціонування та ІТ-аспектів захисту і підтримки. 

Проблемам сутності та розвитку криптовалют в Україні  присвячені праці М. 

Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола, О. Шевченко-Наумової, А. Квітки, І. Лубенця 

та ін. Попри значну кількість публікацій залишаються невивченими чимало 

аспектів.  

Прабатьками біткоіна вважаються три цифрові валюти: B-Money В. Дая, 

Bitgold Н. Сабо і ecash Д. Чаума.У кожної з них були свої недоліки. B-Money, 

наприклад, мала схильність до  

ризику гіперінфляції, а Bitgold – відсутність анонімності. Роком зародження 

криптовалют прийнято вважати 2009 р., коли особа чи об’єднання осіб під 

псевдонімом Сатосі Накамото заснувала свою платіжну систему Bitcoin. При 

цьому слід зазначити, що біткоін, по суті, не був революційним  

винаходом, а ідея використання криптовалюти бере свої витоки з 90-х років. 

Основним мотиваційним чинником створення криптовалют було  

не стільки збагачення чи слава його засновників, скільки забезпечення 

анонімності платіжної системи та створення альтернативи сучасній  

фінансовій системі, до якої довіра поступово втрачається. 

У 2015 році Європейський суд звільнив Bitcoin від оподаткування, чим 

фактично визнав її повноцінною грошовою одиницею.Bitcoin - це своя власна 

валюта інтернету. Нею можна розплачуватися, і навіть зберігати як заощадження. 

Хоча операції з біткоінами більше схожі на спекулятивні, ніж накопичувальні. 

Також інтерес до криптовалют підігрівають інвестиційні можливості. Для 

прикладу, криптовалюта Bitcoin в 2013 році за 1 місяць зросла у ціні з $ 200 аж до 

$ 1000 за 1 монету Bitcoin! Курс цієї криптовалютиу лютому 2018 року, зріс 

майже до 10 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap. 

Варто зазначити, що біткоін є найбільш удалою реалізацією альтернативної  

фінансової системи з точки зору безпеки, стабільності, маркетингу і т. д.Одним із 

найважливіших аспектів функціонування криптовалюти є потужні сучасні 

криптографічні методи захисту, що забезпечують ідентифікацію власників та 

фіксацію факту їх зміни. Віра в неможливість зламу цього захисту нам видається 

дещо ідеалістичною без належної постійної ІТ-підтримки фахівців.  

Основними особливостями криптовалют, які відрізняють їх від звичайної валюти, 

є їх децентралізація, тобто відсутність регулятивного органу, який би регулював 

криптовалюту та спосіб її емісії. Емісія криптовалюти має назву «майнінг» і 
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полягає у використанні потужностей комп’ютерних систем для генерації 

унікальних наборів символів, які утворюють криптовалюту. 

Існує думка, що криптовалюта – це модель фінансової піраміди.Але 

криптовалюта кардинально відрізняється від фінансової піраміди. Суть піраміди 

полягає у збагаченні перших її учасників за рахунок нових, тобто завжди програє 

той, хто останній.У біткоіні ж кожний учасник діє самостійно і не має на меті 

запрошувати нових учасників.Окрім того, зазвичай засновники криптовалюти не 

мають впливу на неї через її децентралізацію, тому збагачення творців у цьому 

разі фактично неможливе. 

Зацікавленість до цифрових валют також і значно пожвавлюється в Україні. 

Спричиняє це криза вітчизняної банківської системи, нестабільність гривні, 

мінливий курс валют та інші соціально-економічні труднощі, які сконцентровані 

на фінансовій системі України. В Україні справжня популярність криптовалют 

розпочалася у 2014 році, коли ентузіастами 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).  

Приблизно в цей час також почали з’являтись перші компанії та агенції, 

зокрема які пропонували фізичний обмін криптовалют за готівку, а також 

здійснення грошових онлайн-операцій. 

Активний розвиток криптовалютних відносин потребує правового 

врегулювання. На даний момент в Україні утворився правовий вакуум. 

Відповідно до чинного законодавства, криптовалюта в якості взаєморозрахунків 

використовуватися не може, відповідно, біткоіни як платіжний засіб –

 неспроможні.У березні 2017 р. голова Ради НБУ Б. Данилишин заявив, що 

"біткоін, інші віртуальні валюти/криптовалюти є грошовими сурогатами, які не 

мають забезпечення реальної вартості і не можуть використовуватися на території 

України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського 

законодавства".Отже, фізичні чи юридичні особи, які використовують валюту 

біткоін, здійснюють операції та ведення бізнесу на власний страх та ризик без 

жодних гарантій зі сторони держави. НБУ застерігає від операцій з 

криптовалютами, в тому числі у біткоінах, поки не буде створена система правил, 

яка зможе запобігти зловживанням. 

За наявної в Україні ситуації ігнорування ринку криптовалют із боку держави 

не є продуктивним способом розв’язання ситуації. На мою думку,конструктивним 

є розгляд цього явища як альтернативи наявній системі або як доповнення до неї. 

Ускладненню шляху біткоіна до визнання на території України 

сприяють декілька причин:  

1) небажання законотворчих органів укладати нові і переробляти діючі  

нормативні акти стосовно валютного регулювання і криптовалют у цілому;  

2) страх перед тим, що масове використання криптовалюти поставить під 

сумнів ліквідність та авторитет гривні у цілому;  

3) у перспективі перехід до розрахунків з використанням криптовалют може 

сильно вдарити по банківській системі, оскільки банки не мають впливу на ринок 

криптовалюти;  

4) небажання відпускати у вільне плавання криптовалюту, оскільки 

український уряд звик контролювати більшість сфер діяльності суб’єктів 
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господарювання,риноккриптовалют діє централізовано і принципово не може 

бути підпорядкований якомусь конкретному органу;  

5) владні органи відмовляються визнавати крипто валюту як власне валюту 

через те, що, по суті, їхня вартість не підкріплена ні вартістю золота, ні товарною 

масою. 

Незважаючи на всі різні думки стосовно криптовалют, варто визнати, що їх  

поява на світовому фінансовому ринку є феноменом, який у теорії може 

докорінно змінити наявну в світі фінансову систему. Саме тому уряди країн не 

поспішають давати дозвіл на масове впровадження криптовалюти на 

своїх територіях, оскільки альтернатива наявній фінансовій системі може змінити 

силу впливу центральних органів на управління фінансовими процесами.Такі IT 

технології, як цифрова валюта, зрештою прийдуть в Україну і стануть способом 

взаєморозрахунків для більшості громадян. При відповідному їхвдосконаленні, 

законодавчому регулюванні та створенні інфраструктури ця технологія займе 

вагоме місце в повсякденному житті населення України. 

Отже, для оптимального розвитку криптовалют необхідно здійснити 

інституційні та промозаходи, співпрацювати з міжнародними організаціями, 

створити ІТ-школу для систематизації знань із технічного складника 

криптовалют, методів захисту. 
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КРИПТОВАЛЮТА – ЗАГРОЗА ЧИ ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки фінансовий  стан суб’єктів 

господарювання залежить від їх рівня фінансової грамотності – обізнаності у 

грошово-кредитній  політиці, вміння управляти власними грошовим потоками, 

акумулювати кредитні ресурси та розуміння нововведення у світі банківських 

послуг, продуктів та ресурсів. 

Якщо розглянути дане питання на макроекономічному рівні, більш 

глобально, то можемо простежити , що на сучасному етапі розвитку ринкових 

відносин в Україні, у процесі інтеграції в світові системи потребує зміцнення 

грошово-кредитна система,  підвищення ефективності використання інструментів 

монетарної політики задля подальшого розвитку та стабілізації економіки. 

Оскільки більшість пріоритетних питань в Україні зосередженні саме на 

вирішенні проблем у сфері фінансів, це зумовлює значну актуальність 

дослідження новітніх платіжних систем, сучасних форм грошей та появу нових 

засобів платежу, до яких відносять криптовалюту, та які ще не знайшли свого 

остаточного визначення, як гроші, актив чи капітал. 

Сьогодні ми все більше чуємо про нову революцію після Інтернету – це 

блокчейн, криптовалюва. Проте існує дуже багато запитань до їх використання та 

функціонування. У результат того, що немає чіткого визначення поняття 

«криптовалюта», що зумовлено відсутністю законодавчого врегулювання у даній 

сфері, не можна конкретно сформулювати та визначити загрози і перспективи від 

її використання та масштабного поширення.  

Якщо розглянути форми грошей, які змінювалися протягом історичного 

розвитку, можна виділити монети, паперові, кредитні, депозитні та електронні 

гроші. Постає питання куди відносити криптовалюту і чи загалом її можна 

класифікувати як гроші, як валюту, як платіжний інструмент чи як актив? 

Криптовалюту не можна визначити як гроші згідно з українським 

законодавством, оскільки вона не існує у формі банкнот, монет, записів на 

рахунках у банках.  

Криптовалюта не може бути визнана як валюта, оскільки не має прив’язки до 

жодної з грошової одиниці інших країн. 

Оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим 

зобов’язанням певної особи, вона не може трактуватися як електронні гроші. 

Якщо розглянути визначення «грошового сурогату» у Законі України «Про 

Національний банк України», ми не можемо віднести криптовалюту і до 

грошового сурогату, оскільки відсутній емітент, відсутні ознаки документа у 

паперовій формі і відсутня конкретна мета випуску[4]. 

Отже, криптовалюта – це особливий електронний платіжний засіб, курс якого 

підтримується тільки попитом і пропозицією [2]. Основною відмінністю 

криптовалюти від звичайних грошей перш за все є те, що вона не має 

центрального емітента та контролера (тобто певного державного органу, який 

здійснює регулювання її обігу, встановлення курсу). 

Якщо говорити про переваги криптовалюти як платіжного засобу, то можна 

виділити наступне: 
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1) криптовалюта повністю децентралізована, тобто не має центрального 

органу, який здійснює управління над нею. Курс встановлюється відповідно до 

попиту та пропозиції; 

2) відсутня комісія при здійснені операцій; 

3) відсутня можливість підробки, оскільки в кожній одиниці криптовалюти 

закладено унікальний код; 

4) уникнення затрат часу на здійснення операцій; 

5) операції здійснюються без посередників, на пряму від користувача; 

6) криптовалюта має обмежену масу випуску, тобто зменшує ризик 

виникнення інфляції [3]. 

Попри переваги криптовалюті притаманні певні негативні ознаки. 

Операції з криптовалютою є повністю анонімними, тобто не можливо 

прослідкувати хто здійснює трансакції. Це дає можливість фінансувати 

злочинні операції [5]. 

Як перевагою, так і недоліком можемо вважати те, що криптовалюта має 

еластичний курс, який може дуже значно змінюватися. Якщо проаналізувати 

курс біткоїна, то можемо простежити надзвичайно різкі коливання, які 

зумовлені лише зміною попиту та пропозиції на криптовалюту. З наведеної 

нижче таблиці можемо прослідкувати, що за останні 5 років курс біткоіна зріс 

у 438,5 раз [1]. 

Таблиця 1 

Динаміка курсу біткоіна до USD 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Курс 13 1205 961 460 972 5700 

 

Також виникає питання щодо законодавчого урегулювання криптовалюти, 

оскільки різні країни по різному трактують дану технологію і не має єдиного 

вірного погляду. 

Наприклад, у Німеччині Федеральне управління фінансового нагляду 

класифікує криптовалюту, як віртуальну валюту і саме як фінансовий 

інструмент. Відповідно до законодавства Німеччини віртуальні гроші є 

формою «приватних грошей», які підлягають оподаткуванню, та для створення 

і використання яких не потребуються жодні дозволи [6]. 

У Норвегії з лютого 2017 року уряд стягує ПДВ з купівлі або продажу 

біткоїнів. 

У Данії криптовалюта не підлягає поточному фінансвому регулюванню 

[7]. 

Управління з фінансового регулювання і контролю не визнає 

криптовалютаю грошима, валютою чи навіть цифровою валютою, тому 

жодним чином не регулюється фінансовим законодавством Великобританії [8]. 

У США в окремих штатах таких (Каліфорнія) на законодавчому рівні 

дозволено використовувати криптовалюту ще з початку 2015 року. У Японії 

даний закон було прийнято у травні 2016 року. 

Україна одна з найактивніших країн щодо використання криптовалют. 

Можливо, це зумовлено саме тим, що не прийнято ніякого закону, який би 
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обмежував і контролював операції з криптовалютою або ж анонімністю 

платежів, що дозволяє приховати рух коштів.  

Отже, криптовалюта на сьогоднішній день є одним з найбільш 

перспективних та новітніх інструментів фінансової системи, який не 

піддається впливу людини, а діє лише згідно з прописаного коду. Щоб дана 

технологія не перетворилася на фінансову піраміду чи загрозу світовій 

економіці необхідно врегулювати її діяльність на законодавчому рівні та 

захистити користувачів від ризиків, пов’язаних з її використанням. 

Найбільш доцільним вважаємо, визначити криптовалюту як актив, а не як 

одну з форм грошей, оскільки немає центрального емітента. Задля того, щоб 

зменшити ризик фінансування злочинних операцій, необхідно запровадити 

ліцензування криптовалютних бірж, які будуть ідентифікувати учасників. 

Прописавши всі аспекти функціонування та використання криптовалюти, її 

належне регулювання допоможуть зменшити всі ризики та загрози її 

використання у різних сферах. 
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Монополія на емісію грошей і введення нової валюти, закріплена за 

державним центральним банком, є практично в кожній країні світу. Уряд в 

адміністративному порядку встановлює ряд правил щодо впорядкування операцій 

з національною та іноземною валютами (обмеження, податки і т.д.), а натомість 

гарантує безпеку вкладів користувачів і фінансових операцій [1,с.19]. На даному 

етапі розвитку суспільства все більшої популярності набувають криптовалюти як 

альтернативна сучасній валюті, що і поставило перед головами держав питання 

про включення їх до переліку офіційних платіжних засобів. Тож враховуючи 

сучасний стан економіки України та набуття технологією «криптовалюта» значної 

популярності та застосовуваності, важливим є визначення необхідності 

застосування останньої на теренах української держави із врахуванням переваг та 

ризиків, які виникнуть разом з нею. 

Безумовно, криптографічні методи роблять використання та обмін 

інформацією значно безпечнішим. Cаме прозорість фінансових операцій і сплата 

податків створюють можливість для держави надавати гарантії для її жителів. 

Анонімний характер криптовалют сам по собі позбавляє тих, хто їх використовує, 

захисту з боку уряду. Відтак, саме у цьому криється найочевидніша перевага і 

найочевидніший недолік криптовалют  – неможливість порушення 

конфіденційності та таємності поряд із меншою контрольованістю системи. 

Незадовільні наслідки використання криптовалют для економіки можуть 

виражатися в наступному: 

- через транзакції, що здійснюються без сплати податків, державний бюджет 

недоотримує кошти, що послаблює економіку держави; 

- відкривається більше свободи для незаконної діяльності; 

- для криптовалют характерна волатильність – мінливість ціни. 

Позитивний вплив на економіку, на нашу думку, криптовалюти мають. Вони 

можуть сприяти оздоровленню національної економіки, насамперед шляхом 

«виведення з тіні» багатьох трансакцій. Операції з купівлі-продажу криптовалют з 

одного гаманця на інший легко відстежити. 

Такої логіки дотримується Китай, який, незважаючи на заборону обігу 

цифрових грошей всередині країни, планує випустити державну криптовалюту. 

Ізраїль планує випустити цифровий шекель, вартість якого буде прив'язана до 

фізичного шекелю – національної валюти країни. Основна мета – боротьба з 

тіньовим обігом готівки. Успішність в досягненні поставлених цілей залежить від 

багатьох чинників. І Китай, і Ізраїль борються з тіньовою економікою.  

В Україні спостерігається глибока структурна економічна криза, пов’язана у 

тому числі з високим рівнем тінізації економіки. Зважаючи на озвучені ризики 

припускаємо, що офіційне визнання державою криптовалют платіжними засобами 

згубно вплине на стан економіки країни в цілому. Перехід до цифрових валют має 

здійснюватися в умовах максимального поширення безготівкових розрахунків, 

впевненості у безпечності системи, а також контролю за цільовим призначенням 

коштів задля збереження законності розрахункових операцій. Відтак, ідея 

офіційного визнання державою цифрової валюти, що може набути статусу 

світової з огляду на її фактично безмежний потенціал (обмежений лише 

можливостями ЕОМ-учасників процесу), є недоцільною для економіки України на 

даний момент.  
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Чи може bitcoin стати універсальною валютою розрахунків за принципом 

долара? Навіть прихильники валюти мають великі сумніви з цього приводу в 

найближчій перспективі. Критики ж мають ще більш похмурі прогнози [2]. 

Головною причиною скептицизму з приводу універсальності біткоїну є його 

неунікальність навіть серед криптовалют. Зараз існують десятки валют, сумарна 

капіталізація яких перевищує капіталізацію bitcoin. Крім того, деякі з цих валют 

не сильно поступаються самому біткоїну – Lightcoin постійно змагається за 

вартістю, а капіталізація Ethereum досягла 10% від bitcoin. 

Контролювати або передбачати розвиток ситуації з біткоїном практично 

неможливо. Багато в чому зростання або падіння курсу може залежати від 

поведінки держав і від можливостей виконання операцій в криптовалюті 

"біткоїн". 

При отриманні достатньої підтримки з боку держав біткоїн може стати більш 

передбачуваним і зайняти свою нішу в якійсь сфері (оптимісти вважають, що 

такою може бути навіть електронна комерція). Однак причин для держави йти на 

такі кроки мало, адже вони втрачають важіль впливу на фінансову систему і 

економіку країни в цілому. 

Ті ж, хто розглядає біткоїн з точки зору високоризикового активу, 

відзначають, що це не фінансова піраміда, а "мильна бульбашка". А значить, рано 

чи пізно його чекає обвал, деякі інвестори встигнуть заробити на ньому великі 

статки. Інші ж можуть крупно програти. 

Як висновок, висловимо думку, що цілком можливо, що біткоїн чекає 

грандіозне майбутнє, і це припущення базується на максимальній відкритості 

цифрових валют і багатоваріантності їх використання.  Криптовалюти створюють 

як великі можливості, так і породжують для покупців надвисокі ризики. Отже, 

законодавча регламентація обігу криптовалют, порядок функціонування їх у 

банках та поза їх межами відкриє перспективи для нагромадження у фінансовій 

системі країн значних коштів через можливість функціонування таких грошових 

одиниць. Також, не варто забувати, що поряд із захмарними перспективами, існує 

і ряд ризиків, якими не можна нехтуватизастосування в умовах динамічно 

мінливого «цифрового світу». 
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КРИПТОВАЛЮТА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Криптовалюта  – це так звана віртуальна валюта, що захищена від підробки і 

являє собою зашифровану інформацію, яку неможливо скопіювати, оскільки вона 

емітується лише в мережі інтернет і ніяк не може бути пов’язана з будь-якою 

валютою.  

У світі, на даний час, налічується близько 1,2 тисячі видів криптовалют, 

найпопулярнішою з яких є Bitcoin. З’явився він у 2009 році і на 2018 р. його 

капіталізація становить 137,5 млрд дол. Дана криптовалюта є децентралізованою і 

всі  операції з його участю анонімні, а центр емісії відсутній. У свою чергу, 

незважаючи на стрімкий розвиток віртуальних грошей, існує багато сумнівів 

щодо їх прозорості і перспективності на довготривалий термін, так як багато хто 

переконай що це – «фінансова піраміда». Це й спонукало нас дослідити дане 

питання та спробувати зрозуміти причини таких тверджень. 

На нашу думку криптовалюти є одним із прогресуючих напрямків у  світі, де 

можна як «виграти» так і «програти». Засновник криптовалюти NEO Та Хунфэй в 

інтерв’ю американському телеканалу CNBC заявив «Я б сказав, що в цій галузі 

дійсно роздуто бульбашку, але це нормально. Будь-яка технологія з таким 

потенціалом, будь це залізниця чи автомобіль, провокує бульбашку»[2].  

Вкладання коштів у одну із криптовалют – це те ж саме інвестування коштів, 

і тут як в будь-якому бізнесі існує закон – чим вдаліше вкладання коштів, тим 

більший прибуток. На даний час, є маса шахрайських угрупувань які створюють 

ті ж самі «фінансові піраміди». Інколи, навіть при досконалому вивченні суб’єкта 

в який буде вкладений капітал, неможливо визначити аферу. Це спричинено тим, 

що криптовалюта являється децентралізованою і повністю анонімною – що 

робить її з одного боку сильнішою і вразливішою для аферистів. Якщо інвестор 

вкладає кошти в електроні гроші, то є два шляхи їх реалізації – один із них 

спекулятивні короткострокові операції, а інший – венчурні довгострокові 

інвестиції.  

Якщо ж наважитись і почати вкладати капітал в криптовалюти – потрібно 

керуватися декількома принципами, щоб уникнути «фінансової піраміди». Так, 

якщо спостерігається стрімке підвищення цін на криптовалюти, то на це повинні 

бути підстави, а саме – попит, який обумовлений реальною цінністю 

криптовалюти. Наступний момент – якщо криптовалюти є з високою 

капіталізацією,  то вони не можуть бути невідомими, вони як правило повинні 

обговорюватись  і мають бути присутніми на перевірених біржах. Ще одним 

аспектом є принцип,  який діє не тільки у сфері електронних грошей – це подача 

прибутку чи продукту, який обіцяють. Адже ринок криптовалюти 

непередбачуваний і, якщо інвестору з впевненістю обіцяють великі прибутки або 

щось матеріально цінне, і не вдаються у деталі самої системи, це повинно 

насторожувати його.  

Наступним моментом є питання – чи потрібно Україні законодавчо впливати 

на процес розвитку криптовалюти ? Адже, як відомо, різні провідні країни по-

різному до цього ставляться. До прикладу, в Японії, криптовалюта визначається 

фінансовим активом, але при цьому дані гроші не вважаються законним 
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платіжним засобом, а в Канаді, навпаки, можна навіть отримати цифрову 

заробітну плату. Також, на сьогодні у тій чи іншій мірі операції з біткоінами 

мають легалізацію в Австралії, Австрії, Болгарії, Бразилії, Ізраїлі, КНР, Норвегії, 

Сінгапурі, США, Тайланді, ФРН, Хорватії, Швейцарії та ін. Можна зауважити, що 

серед перелічених держав п’ять є членами Європейського союзу. 

Заступник голови НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum  зазначив, що 

сучасні гроші не є повноцінними, а тому набувають своєї цінності з обігу шляхом 

державного примусу. Якщо цього не відбувається, то такі гроші не викличуть 

довіри економічних суб’єктів як потенційних держателів і не будуть виконувати 

покладені на них основні функції. Керівництво НБУ навіть попереджає про 

загрози, пов’язані з криптовалютами. «Ми можемо сказати, що це точно не 

валюта, тому що немає центрального емітента. І ми не можемо визнати це 

платіжним засобом» [1]. 

Застерігаючи, держава законодавчо не втручається у процеси, які 

відбуваються у сфері криптовалют  в Україні. Чим швидше держава на правовому 

рівні втрутиться у цю сферу, тим якісніше зміниться фінансовий ринок. Адже як 

відомо, чинним податковим кодексом України передбачено декларування доходу, 

отриманого на території України, і в подальшому сплачування  відповідних  

податків. У той же час, поки криптовалюта  офіційно не визнана в Україні, то і 

адмініструвати операції пов’язані з нею, фактично неможливо. Правове 

регулювання важливе не лише для держави, яка отримуватиме податок із доходів, 

воно важливе і для інвестора, який вкладаючи кошти буде знати, що при форс-

мажорних ситуаціях він законодавчо захищений. «Криптовалюта – це вкрай 

ризикована річ. Хочете грати з інструментом, де незрозуміло, захищений він чи ні 

від хакерських атак, від шахрайства, від обману? Все, що ви робите з вашими 

грошима, це все під вашу відповідальність», – зазначив керівник проектів та 

програм департаменту відкритих ринків Національного банку України Емал 

Бахтарі [3]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що господарюючі суб’єкти та фізичні 

особи України повинні самостійно вирішити питання необхідності здійснення 

операцій з криптовалютою, зважаючи на велику кількість наявних при проведенні 

таких операцій ризиків. 
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«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО БІЗНЕСУ В 

МІЖНАРОДНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ» 

 

Сучасні глобалізаційні та інформаційні процеси світової економіки 

спонукають людство постійно переосмислювати форму і роль грошей. 

Діджіталізація суспільства призвела до створення суперечливого та  

експериментально нового виду грошей – криптовалюти, який з кожним днем все 

більше набирає популярності у світових економічних практиках. 

Криптовалюта – децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути 

виражений в цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження 

вартості або одиниця обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх 

результатом та має криптографічний захист обліку. [1] Сучасний український 

споживач в умовах фінансової кризи та недовіри до державних органів влади 

бажає забезпечити оперативність, захист та  анонімність своїх розрахунків. 

Криптовалюта може задовольнити потреби споживачів, адже основними її 

характеристиками є: децентралізація, прозорість, захищеність, незалежність та 

швидкість проведення розрахункових операцій. 

Незважаючи на швидку популярність використання криптовалюти у світі, її 

правовий статус досі чітко не регламентований. Наприклад, уряд Австралії 

демонструє бажання стати однією з найбільш прогресивних юрисдикцій і не 

виключає можливості використання технології цифрової валюти в різних сферах 

державного управління. Криптовалюта в Австралії не визнана фінансовим 

продуктом, не потребує ліцензування, але операції з нею підлягають 

оподаткуванню аналогічно до іноземних валют. Законодавчим актом, який 

регулює її правовий статус в країні є Кодекс поведінки для гравців індустрії 

цифрових валют, прийнятий Асоціацією цифрових валют і комерцією Австралії в 

2016 році. Відповідно до Кодексу, члени асоціації повинні забезпечити 

дотримання вимог законодавства в сфері протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та здійснювати перевірку 

діяльності директорів і великих акціонерів компаній [2]. 

Країни Європейського союзу традиційно вважаються сприятливими для 

ведення криптовалютного бізнесу, проте кожна держава має свої особливості 

щодо їх правового регулювання. Влада ЄС постійно прагнуть контролювати 

використання цифрових валют, оскільки вбачають загрозу відмивання грошей 

незаконним шляхом і фінансування тероризму. Проте, 2015 рік можна назвати 

революційним, адже вперше Європейський суд визнав криптовалюту офіційним 

платіжним засобом поряд з традиційними формами грошей. Кожна країна-член 

ЄС має право самостійно обирати правовий статус криптовалюти. Зокрема, 

Великобританія визначає криптовалюту приватними грошима, у Швеції цифрова 

валюта є товаром, який має оподатковуватись, а у Болгарії  - є фінансовим 

інструментом, який також підлягає оподаткуванню.  
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Незважаючи на висновок Європейського суду щодо регулювання 

криптовалюти, Європейський центральний банк у вересні 2017 р. встановив 

заборону  для кожної країни, що входить до складу ЄС, створювати власну 

національну криптовалюту з метою уникнення будь-якої конкуренції євро як 

основної валюти в межах юрисдикції ЄС. Проте альтернативою цього рішення ЄС 

є інший механізм, який передбачає можливе використання національної 

криптовалюти шляхом домовленостей у межах розвитку державно-приватного 

партнерства [3].  

Вітчизняний досвід  щодо проведення криптовалютних операцій показує, що 

Україна входить в ТОП-10 країн світу по кількості користувачів різних цифрових 

валют. На сучасному етапі, Національний банк України вивчає досвід зарубіжних 

держав з метою прийняття офіційного правового статусу, який є досі 

невизначеним.  

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України»: Гривня 

(банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом 

на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без 

будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також 

для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів [4]. Всі інші 

види валют, в тому числі і криптовалюта, вважаються грошовими сурогатами, 

обіг яких на території України заборонений. Таким чином, виникає дисбаланс між 

регулюванням і реальним використанням криптовалют на ринку. З одного боку 

законодавство держави категорично заперечує існування інших видів валют в 

якості платіжного засобу, а з іншого – практикує використання нової системи, 

співпрацюючи над новими проектами щодо криптовалюти.  Крім того, НБУ 

зауважує, що всі ризики стосовно купівлі-продажу цифрових валют несе лише 

учасник розрахунковий операцій.  

Незважаючи на законодавчі обмеження, на сьогодні створено організацію 

BitcoinFoundationUkraine, яка є інформаційним джерелом щодо використання 

криптовалюти в Україні, проводяться переговори НБУ з Bitcoin-спільнотою та 

підписано меморандум про створення E-Vox - електронного голосування на базі 

Ethereum. Таким чином, від визнання криптовалюти «грошовим сурогатом», 

Україна стала майданчиком, де торгуються деривативи Bitcoin.  

Отже, правове регулювання криптовалюти на міжнародному та вітчизняному 

ринку є досить суперечливою та неоднозначною проблемою. Більшість країн уже 

визначили власне ставлення до використання цифрових валют. Деякі уряди 

визначають криптовалюту товаром, платіжним, фінансовим інструментом або 

взагалі забороняють її використання. Україна є «тихим» лідером щодо кількості 

користувачів криптовалюти, проте її правовий статус є досі невизначеним. 

Звичайно, що повноцінно регулювати державою криптовалютні операції  

неможливо через анонімність розрахунків, проте можна використовувати інші 

інструменти у податковій сфері щодо діяльності криптовалютних бірж і 

підприємств. Крім того, визначення правового статусу криптовалюти допоможе 

знизити ризики відмивання коштів незаконним шляхом та розвитку тіньового 

бізнесу. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КРИПТОВАЛЮТИ, ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ 

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 

 

Поява криптовалют одна з ключових причин зростаючого попиту на 

глобальну соціально-політичну революцію або, якщо оперувати менш 

радикальними термінами, на комплекс нових реформ. Рівень довіри громадян до 

держави падає з кожним роком по всьому світу, з поправками на темпи цього 

падіння і в залежності від регіону. Найбільш прогресивна частина суспільства 

налаштована якщо не на ліквідацію держави як такої, то на заміщення її групою 

сервісних компаній, що працюють на конкурентних засадах. 

Крім того, виникає закономірний дисбаланс, який полягає в тому, що 

економічні нововведення випереджають розвиток законодавства, що регулює 

взаємовідносини суб’єктів у сфері розрахунків і платежів, що, своєю чергою, 

посилює можливі ризики на макроі макрорівні [2].  

Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, що на даний 

момент існує більше 500 видів криптовалют. Загальна капіталізація криптовалют 

у 2016 р. становила 5,4 млрд. дол. США, але найбільшого поширення набули 

лише Bitcoin і Litecoin. Дані криптовалюти приймаються всіма біржами й 

обмінними пунктами [4]. 

Як засіб обігу, криптовалюта знаходиться в безпосередньому обороті, хоч і 

обмеженому Інтернет-ринком. У зв'язку з їх високою волатильністю складно 

сказати, чи відповідають криптовалюти такій властивості грошей, як міра вартості 

[3]. Функція криптовалюти як засобу платежу ще не освоєна в достатній мірі, 

ними не видають кредит і не проводяться кредитні платежі. Але в майбутньому, 

вважаємо, коли криптовалюти стануть законним засобом платежу на рівні держав 

і світової економіки, вони зможуть обслуговувати і кредитні відносини. 

Рухаючись далі по функціям грошей, розглянемо криптовалюту як засіб 

накопичення. Ця функція виконується, коли гроші тимчасово не беруть участі в 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/251.pdf
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поточному обороті. Часто це має місце, коли валютні кошти менш схильні до 

інфляції. Тут криптоодиниці знаходяться в досить зручному положенні. 

Переважна кількість клієнтів системи «біткоін» є більше власниками, ніж 

активними користувачами.Далі розглянемо криптовалюту як світові гроші. 

Можна сказати, що це трапиться в майбутньому, за умови, що криптовалюти 

стануть законними засобами платежу з врегульованим курсом. Але так як 

сьогоднішні криптовалюти в більшості випадків є децентралізованими, їх 

функціонування в якості світових грошей поки неможливо.  

З вищесказаного припускаємо, що в майбутньому, коли ціна криптовалюти 

матиме стабільний характер і збережеться відмітна властивість автономності 

функціонування, децентралізованості та незалежності від запитів окремих держав, 

криптовалюти зможуть замінити традиційні гроші. 

Виходячи з наведених характеристик, зазначимо, що будучи електронно-

цифровим «продуктом» комп’ютерних розробок з особливим алгоритмом 

«емісії», віртуальні інноваційні валюти містять недостатньо вивчений на сьогодні 

потенціал як позитивного, так і негативного ефекту. 

Перевагами криптовалют є: анонімність, яка є головною причиною, через яку 

багато країн не наважуються прийняти BTC як легітимний фінансовий 

інструмент, адже система може використовуватися для відмивання грошей та 

незаконних операцій купівлі-продажу; відкритий код алгоритму дає змогу 

добувати її кожному бажаючому; неможливість необґрунтованого зростання 

грошової маси через встановлення фіксованої величини BTC алгоритмічним 

способом, тому віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції; можливість 

використання нецілого «числа» монет, адже грошова одиниця ділиться до восьми-

десятитисячного знака. 

Основними недоліками є: технічна складність використання (працювати з 

валютами можна лише там, де їх приймають та є для цього технічна можливість); 

ненадійний об’єкт для інвестування через великі і раптові коливання курсу; 

можливість розгортання спекулятивних та шахрайських операцій через створення 

фінансової піраміди, отримання відсотків і гри на різницях валютних курсів; 

правова неврегульованість, що унеможливлює оподаткування операцій; нові 

можливості й інструменти для ухилення від податків завдяки децентрализованості 

системи; з’являється потенційна можливість здійснювати злочинцями анонімні 

транзакції. 

Говорячи про криптовалюти сьогодні, важливо відокремити серед них 

біткоіни як найпопулярнішу серед них. Інфраструктура біткоінує найбільш 

розвиненою. Решта криптоодиниць в тій чи іншій мірі є її 

відгалуженнями.Сьогодні біткоін представляє сучасну цифрову валюту. Однак 

ставлення держав до біткоінів дуже різний. Ситуація варіюється від явного 

заохочення до прямих заборон і обмежень. 

Зокрема, у Німеччині встановлено правовий статус біткоінів як приватних 

грошей і дозволений безготівковий розрахунок у даній криптовалюті на території 

[1]. У Хорватії, на думку національного банку, криптовалюта може легально 

використовуватися в країні, але не може вважатися законним платіжним засобом. 

В Японії йде розробка норм оподаткування на кріптовалютні операції і вивчення 

крипто валюти на основі біткоіна. Щодо Таїланду, то тут заборонені всі операції з 
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криптовалютою за винятком їх обміну на національну валюту. У Китаї заборонені 

будь-які операції з криптовалютою для банківських установ та їх працівників, для 

звичайних громадян заборони немає. США криптовалюту, розглядають як майно і 

підпорядковують відповідному оподаткуванню [5]. Парламентом Швейцарії 

прийнято вважати криптовалюту іноземною. У Сінгапурі всі операції з 

криптовалютою регулюються і відслідковуються державою. У Болгарії всі 

операції з криптовалютою оподатковуються за ставкою 10%. У Норвегії 

криптовалюта визнана біржовим активом, а не валютою. У Франції банкам 

дозволено здійснювати транзакції клієнтів у криптовалюті. У Нідерландах 

криптовалюта не підпадає під жодне з визначень грошей і тому не асоціюється з 

ними. Саме тому уряд уважає їх власністю особи та обкладає податком на 

власність 25% [6].  

Зважаючи на наведений список країн, можна зробити висновок, що в цілому 

позитивне ставлення до біткоінів характерне для розвинених країн, а в країнах, 

що розвиваються, мають місце деякі обмеження в даній сфері. Проте зараз 

фінансове законодавство в більшості країн адаптується для регулювання 

відносин, пов’язаних із криптовалютами [3, с. 178–180]. 

В Україні позиція державних органів стосовно використання криптовалют є 

доволі однозначною. Так, Національний банк України (НБУ) розглядає 

криптовалюту як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю, 

що не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території 

України як засіб платежу, оскільки суперечить нормам українського 

законодавства.  

Водночас міжнародне поширення таких платежів робить цю категорію 

послуг привабливою для протиправних дій, у тому числі відмивання коштів, 

отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.  

В цілому, число держав, які схвалюють або ж утримуються від тотальної 

заборони на використання криптовалюта, зростає. Можна помітити, що і число 

підприємств, які приймають криптовалюти в якості оплати збільшується, частково 

відмовляючись від традиційних фіатних грошей. Тренд на заміщення традиційних 

ринків, де це можливо за фізичними характеристиками, його онлайн-версією, 

очевидний.  
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА РИНКУ ПЛАТЕЖІВ 

 

Нинішнійетап еволюції грошей пов’язаний із розвитком віртуальної 

економіки як частки глобальної економічної системи, основу якої становить 

інтерактивний бізнес на основі інформаційних технологій. Розвиток нових форм 

грошей відбувається завдяки активізації та поглибленню інформаційної сфери та 

інформаційного суспільства. За таких умов і при впливі технологічних інновацій 

набуває нового змісту економічна наука, суттєві зміни відбуваються в усіх сферах 

економічної діяльності, в тому числі у фінансовому секторі. Проявом таких змін є 

поступове перенесення трансакцій в електронний формат, поява нових засобів 

платежу, новітніх платіжних інструментів і систем. Саме у сфері платіжних і 

розрахункових систем останнім часом відбувається найшвидше впровадження 

інновацій, при цьому чимало з них є дискусійними з позиції нормативного 

регулювання та практичного використання. Зокрема, пильну увагу з боку 

центральних банків і міжнародних фінансових установ привертає така фінансова 

інновація, як електронні гроші. 

Поява криптовалюти стала відповіддю на виклики глобальної фінансової 

кризи та посилення волатильності валютних ринків. За суттю її вважають 

технічною мережевою інновацією, яка має високий рівень капіталізації 

Криптовалюта (від англійського «cryptocurrency») – віртуальна валюта, 

захищена криптографією. Тобто, це вид цифрової валюти, емісія та облік якої 

засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних  

методів захисту, таких як Proof-of-workта/або Proof-of-stake. Функціонування 

системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі [3]. 

Сучасними сферами використання криптовалют є: онлайн-закупівлі (46% від 

загального обсягу всіх операцій з криптовалютою); ігри та азартні ігри (9,7%); 

анонімні покупки (9,7%); поповнення кредитних карток (8%); при розрахунках у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-stake
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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магазинах (5%); для виплат за іпотекою (5,7%); в ресторанах і барах (5,2%); плата 

за комунальні послуги (4,6%); міжнародні перекази (2,9%); перекази між 

учасниками мережі (1,7%) [3]. 

За рішенням Європейського суду справедливостібіткоіни визнаються 

засобом платежу на рівні з традиційними валютами. На практиці це означає, 

наприклад, оподаткування угод із обміну біткоінів за такими ж принципами, як 

оподаткування аналогічних угод іздоларами, єврочибудь-якимиіншимивалютами. 

Після відповідного запиту шведської влади за роз’ясненнями щодо того, чи є 

біткоін грошимаабо товаром, Європейський суд встановив, що, оскільки біткоіни 

були створені лише «як засіб платежу», то їх слід розглядати як традиційну 

валюту, а не як товар [1]. 

Як платіжний засіб криптовалюта має істотні відмінності від традиційних 

валют [3]: 

– існування платіжної системи на основі пірінгової архітектури, яка є 

синергетичною системою рівноцінних клієнтських програм. При цьому кожна 

така програма є складовою глобальної криптовалютної мережі і працює 

неперервно та автоматично;  

– майнінговий спосіб отримання, згідно з яким криптовалюти добуваються 

на електронних платформах, «фермах» (надпотужних комп’ютерних станціях) 

задопомогою спеціальноїпрограмикодування (хешування), 

щоунеможливлюєпідробкукриптовалюти;  

– блокчейновий, публічний характер трансакцій та їх незворотний характер 

завдяки криптографічному характеру існування. Криптографія використовується 

не для обмеження доступу, а для гарантування незмінності 

трансмісійноголанцюгатрансакцій;  

– усі транзакції захищені електронними підписами користувачів – 

учасниківмережі, які видобувають криптовалюту абопроводять з нею будь-які 

операції. Відмінатрансакціїнеможлива.  

– блокчейнова система перевірки та підтвердження всіх транзакцій у рамках 

системи забезпечує контроль над кожною витраченою віртуальною копійкою, 

мінімізуючи бюрократичні процедури;  

– анонімне володіння та використання, швидкі і прості трансакції в Інтернеті, 

оплата онлайн-закупівель, миттєві перекази в будь-яку точку світу з мінімальною 

комісією;  

– кон’юнктурний характер визначення ринкової вартості. Вартість цифрових 

валют визначають наоснові попиту та пропозиції. Чимбільше використовується 

криптовалюта, тим вищою стає її вартість. 

Ризиками використання криптовалюти длянаціональних монетарних систем 

можуть бути віднесені: зниження курсу національної валюти, послаблення банків 

та діяльності державних фінансових структур, особливо щодо контролю 

захарактеромтрансакцій через їх цілковиту анонімність. Можливість прямих 

транзакцій між гаманцями користувачів позбавляє банки одержання своєї частки 

прибутку від міжбанківських операцій. В цій ситуації держава може лише 

моніторити курси криптовалют і здешевлювати вартість банківських трансакцій. 

Насамперед, криптовалюта – це швидка і надійна система платежів та 

грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна 
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жодному уряду. На даний момент в світі існує близько 1600 криптовалют: Bitcoin, 

Litecoin, Ethereum, Peercoin, Ripple, Darkcoin, Namecoin, Novacoin тощо. Але 

найвідомішою зі швидким розвитком є bitcoin. 

Bitcoinявляє собою найвищий рівень інноваційної новизни електронних 

грошей. Правове визначення віртуальній інтернет-валюті біткоін надало 

Міністерство фінансів Німеччини – це «одиниця фінансового обліку» та один із 

різновидів приватних грошей, які можуть бути використані для «багатосторонніх 

клірингових операцій». Міністерство фінансів США в 2013 р. визнало біткоін як 

децентралізовану віртуальну валюту, що відповідає критерію «форма грошей», а 

отже, за прецедентним правом на неї поширюються фінансові закони та норми. 

Нині обіг віртуальної валюти біткоін у світі становить майже 12 млн. шт. із 

річним темпом приросту 12.5%, але поступово темпи зростання обсягу біткоінів 

будуть зменшуватися з урахуванням максимального обмеження випуску до 21 

млн. шт. [2]. 

Не дивлячись на інституційні пастки та ризики у використанні 

криптовалюти, в Україні з Bitcoin як зі зручною формою конвертування 

працюють Приватбанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, КредіАгріколь, Фідобанк. 

Варто зазначити, що Litecoin має в чотири рази вищу швидкість трансакцій 

та в чотири рази вищий поріг видобутку (84 млн.) від Bitcoin. Terracoin, PPcoin, 

Darkcoin, Peercoin, Namecoin, Novacoin мають подібні до біткоіна характеристики. 

Відрізняються лише за структурою мережі, характером майнінга та різними 

підходами до використання. 

На нашу думку, вищенаведені криптовалюти є успішною інноваційною 

формою грошей нового виду та хорошимекспериментомдля розрахунків. Такі 

криптовалюти не зможуть повністю «витиснути» з ринку сучасні гроші, однак 

вони стають базою для прийняття більш ефективніших рішень в створенні 

криптовалюти нового покоління. 

Варто зазначити, що криптовалюта, як і будь платіжний інструмент має певні 

ризики використання, головними з яких є: обмежена кількістьмайнінгу та сильна 

волатильність, підйоми та падіння курсів криптовалют здебільшого пов’язані із 

політичною ситуацією у світі, кон’юнктурою на міжнародних фінансових ринках, 

діяльністю наднаціональних інституцій, виступамисвітових політиків, 

фінансистів.  

Таким чином, криптовалюта в системі сучасних світових трансакцій являє 

собою «віртуальне золото», інструмент стабільного сервісу глобальних платежів. 

Її висока капіталізація стрімко збільшує кількість користувачів. І чимбільшою 

буде їх кількість, тим вищою буде цінність такої валюти. Ця валюта набуває 

масового транснаціонального характеру використання, добре інтегрована з 

офіційними фінансовими інструментами (банківськими рахунками, електронними 

гаманцями, картами), що забезпечує легальність тапростоту використання, має 

обмежену емісію, що запобігаєбудь-якимпроявамінфляції. 

 

Література: 

1. Європейський суд справедливості прийняв біткоін до валют ізвільнив 

від ПДВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bits.media/news/ 

evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds 



188 

 

2. Єпіфанова Н.В. Криптовалюта: товар, засіб платежу, об’єкт 

інтелектуальної власності / Н.В. Єпіфанова[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-finansove-

pravo/kriptovalyuta-tovar-zasib-platezhu-mozhlivo-obekt-intelektualnoyi-vlasnosti.html 

3. Пантєлєєва Н.М. Нові форми грошей в умовах формування 

інформаційного суспільства / Н.М. Пантєлєєва[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:file:///D:/USERS/Downloads/Vnbu_2015_5_6.pdf 

 

Лебідь Г.В. 

«Фінанси і кредит», 3 курс 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Гербич Л.А. 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗИТКУ БІТКОЇНУ В 

УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки використання криптовалюти 

значно розширюється, про що свідчить зарубіжний досвід. Криптовалюта – 

віртуальна валюта, захищена криптографією. Насамперед, криптовалюта – це 

швидка система платежів та грошових переказів, заснована на новітніх 

технологіях і непідконтрольна жодному уряду. На даний момент в світі існує 

близько 1600 криптовалют, але найвідомішою зі швидким розвитком є біткоїн. 

Дана криптовалюта не випускаються центральними банками і не залежать від 

кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається тільки в 

цифровому вигляді. Будь-хто може добувати криптовалюту, використовуючи 

комп'ютерні можливості. Кількість можливих біткоїнів є граничною і 

обмежена 21 мільйоном, тобто додаткова емісія біткоїнів неможлива. 

 Можна стверджувати, що Велика Британія є найбільш прогресивною 

країною відносно використання криптовалюти, адже тут нараховується більше, 

ніж 30 біткоїн-банкоматів. Данія бажає якнайшвидше ліквідувати паперові гроші, 

тому безготівкові розрахунки та цифрова валюта досить поширені. У березні 2016 

року Данія стала першою скандинавською країною, де купівля нерухомості була 

здійснена за допомогою біткоїн. Найсміливіше ставлення до криптовалюти 

продемонстрували Нідерланди, де було створено «місто біткоїн», де визначена 

найвища концентрація компаній, що надають товари та послуги за біткоїн. 

Міністерство фінансів Німеччини офіційно визнало біткоїн фінансовим 

інструментом та внесло відповідні зміни у Банківський кодекс. Франція, так само 

як і Україна, рекомендувала утриматися від використання біткоїна. У США 

біткоїн розглядаються як один із засобів платежів в електронній комерції. На 

Кіпрі один із університетів приймає цифрову валюту як спосіб оплати за навчання 

[1]. 

В столиці Австрії Відні відкрився перший в світі біткоїн банк. Цей банк 

повинен зробити купівлю і продаж біткоїна простішим та безпечнішим. У банку 

встановлено спеціальні банкомати, які дозволяють обмінювати біткоїн на євро і 

навпаки. Проте в таких країнах, як Росія, Еквадор, Киргизія, використання 

USERS/Downloads/Vnbu_2015_5_6.pdf
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біткоїна було заборонено. У Китаї їх використання заборонено для фінансових 

інституцій [2]. 

В Японії був прийнятий закон, за яким з квітня 2017 року біткоїн та інші 

криптовалюти прирівнюються за статусом до фіатних грошей та стають законним 

платіжним засобом. Японія стала першою країною у світі, яка це зробила. Одним 

із поштовхів до надання криптовалютам статусу законного засобу платежу стали 

обвал торгів на одній з найбільших біткоїн-бірж MTGox та її банкрутство у 2014 

р., внаслідок чого її клієнти зазнали величезних втрат, а курс криптовалюти 

сильно впав. Саме для того, щоб запобігти подібним ситуаціям та захистити права 

споживачів, Японія і здійснює законодавче врегулювання цього питання [3]. 

Отже, міжнародна практика використання криптовалюти свідчить про те, що 

держави по-різному ставляться до її впровадження в обіг. Пояснюється це 

передусім новизною даного інструменту та відсутністю єдиного визначення 

категорії «криптовалюта», яка б розкривала її економічну сутність. 

Зацікавленість до цифрових валют також  значно пожвавлюється і в Україні. 

Спричиняє це криза вітчизняної банківської системи, нестабільність гривні, 

мінливий курс валют та інші соціально-економічні труднощі, які сконцентровані в 

фінансовій системі України. В Україні справжня популярність криптовалют 

розпочалася у 2014 році, коли ентузіастами було створено громадську 

організацію, що має на меті поширення, розвиток та вивчення біткоїна та інших 

віртуальних валют на території нашої держави Bitcoin Foundation Ukraine (BFU). 

Приблизно в цей час також почали з’являтись перші компанії та агенції, зокрема 

які пропонували фізичний обмін криптовалют за готівку, а також здійснення 

грошових онлайн-операцій. За словами власників даних структур, фізичним 

особам, що досі не стикалися з такого типу транзакціями, ризиковано і технічно 

непросто здійснювати їх самостійно, саме тому подібного роду компанії беруть на 

себе роль своєрідного посередника, за що і отримують оплату у вигляді певних 

відсотків від загальної суми транзакції – подібно до звичайних банків [1]. 

Щодо нормативно-правового статусу криптовалюти в Україні пішли 

протилежним шляхом – те, що невідомо, необхідно заборонити. Так, НБУ, у Листі 

від 08.12.2014 року визначає біткоїн як «грошовий сурогат», який не має 

забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та 

юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це, 

суперечить нормам українського законодавства [4]. 

Основні причини ускладнення шляху біткоіна до визнання на території 

України: а) небажання законотворчих органів укладати нові і переробляти діючі 

нормативні акти стосовно валютного регулювання і криптовалют у цілому; б) 

страх перед тим, що масове використання криптовалюти поставить під сумнів 

ліквідність та авторитет гривні у цілому; в) у перспективі перехід до розрахунків з 

використанням криптовалют може сильно вдарити по банківській системі, 

оскільки банки не мають впливу на ринок криптовалюти; г) небажання відпускати 

у вільне плавання криптовалюту, оскільки український уряд звик контролювати 

більшість сфер діяльності суб’єктів господарювання, а ринок криптовалют діє 

централізовано і принципово не може бути підпорядкований якомусь 

конкретному органу; д) військові дії на території України змушують відмовитися 

від дозволу використання біткоіна та інших криптовалют у масовому масштабі, 
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оскільки потужності, анонімність і конфіденційність криптовлют може бути 

використана для фінансування тероризму; е) владні органи відмовляються 

визнавати криптовалюту як власне валюту через те, що, по суті, їхня вартість не 

підкріплена ні вартістю золота, ні товарною масою. 

Отже, незважаючи на різні думки стосовно криптовалют, варто визнати, що 

їх поява на світовому фінансовому ринку є феноменом, який у теорії може 

докорінно змінити наявну в світі фінансову систему. Саме тому уряди країн не 

поспішають давати дозвіл на масове впровадження криптовалюти на своїх 

територіях, оскільки альтернатива наявній фінансовій системі може змінити силу 

впливу центральних органів на управління фінансовими процесами. Тому Україні 

слід дочекатися, коли біткоін та інші криптовалюти налагодять свою систему 

безпеки і стабільність роботи, після чого необхідно почати створення механізму, 

необхідного для їх коректної роботи. Передусім це стосується формування 

законодавчої бази, яка б регулювала існування криптовалют як в окремо взятій 

країні, так і на міждержавному рівні. Потім необхідно створити інфраструктуру, 

яка б забезпечувала повноцінне функціонування такої фінансової системи, 

дозволити розрахунки криптовалютами через термінали і різноманітні актуальні 

сервіси, що підвищить попит на них і кількість операцій, проведених із 

криптовалютою. 
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В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та суспільства 

з՚являються нові форми грошей. Криптовалюта – це такий новий вид активів, який 

відрізняється від звичайних для нас грошей або інших фінансових активів. Від 

грошей відрізняється тим, що ви володієте валютою безпосередньо і для цього 

непотрібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається в особистому 

електронному гаманці [1]. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в 

результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.  

У січні 2009 року громадськості була представлена перша версія біткойна-

гаманця і організуваний запуск системи, автором під псевдонімом Сатоси 

Накамото. Тоді ж була опублікована стаття з описом самої технології і 

програмного коду. 

У лютому 2011-го курс біткойна склав 1дол. США, і багато хто вирішив, що 

дорожче він коштуватиме вже не може. Яке ж було їх здивування, коли до травня 

ціна зросла в 28 разів. До серпня 2011 року з ՚явилися і інші криптовалюти. Це 

сталося через те, що до біткойн-спільноти почали надходити пропозиції щодо 

модернізації системи, але не всі з них були прийняті. Ті, чиї ідеї були відкинуті, 

реалізували їх у власних проектах [2]. 

Кількість криптовалюти у світі налічується близько тисячі. Якщо розглядати 

так звану “першу п ՚ятірку” криптовалют, то до неї входять:  

˗ Bitcoin;  

˗ Ethereum;  

˗ Ripple; 

˗ Bitcoin Cash;  

˗ Litecoin [3].  

Загально вони складають 330513222308,00 дол. США, що в свою чергу 

займає 82,06% від загальної вартості всіх криптовалют в світі. 

Сьогодні найпопулярнішою серед вищенаведених криптовалют є Bitcoin 

(біткойн). Останнім часом він набрав популярності через зростання його ціни. 

Саме Bitcoin займає левову частку у загальній вартості серед “першої п ՚ятірки” 

криптовалют і складає 53,72%. 

На сьогодні вже створені ресторани та кафе, які приймають дану валюту, але 

співвідношення між криптовалютою і гривнею різниться. Аналізуючи ринок 

криптовалют варто відмітити те, що наразі доцільніше скуповувати криптовалюту 

і тримати її в себе, аніж її витрачати. На сьогодні 1 біткойн вартує 4000 доларів. 

Всі ми розуміємо, що ціна на будь який продукт формується залежно від попиту 

на нього. Криптовалюти в т.ч. Bitcoin не є винятком, коли попит зростає на дану 

валюту, то ціна на нього автоматично зростає, але цікавим залишається питання 

про зниження попиту на дану валюту. 

Фінансове агентство Weiss Ratings із США склало перший в історії рейтинг 

надійності криптовалют. Перше місце в ньому посів не біткойн, який є 

найпопулярнішою криптовалютою, а його головний конкурент ефір. Експерти 

присвоїли ефіру рейтинг B. Аналітики оцінили його швидкість оновлення 

технологій і високу швидкість обробки транзакцій. Біткойну присвоєно рейтинг 
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С+. Аналітики пояснили, що незважаючи на свою популярність і безпеку, біткойн 

залишається дуже волатильним.  

Крім того, отримати більш високу оцінку йому заважає дорожнеча та низька 

швидкість проведення транзакцій. Молодший брат біткойна Bitcoin Cash отримав 

рейтинг С-. В Weiss Ratings пояснили, що при складанні рейтингу враховували 

такі критерії, як індекс ризику, індекс винагороди, технологічний індекс і 

базисний індекс [4]. 

Агентство відзначає, що оцінки A і B означають рекомендацію до купівлі. 

Водночас рейтинг С теж не повинен відлякувати інвестора, оскільки він свідчить, 

що актив можна торгувати на перспективу. І тільки оцінки D і E говорять про те, 

що криптовалюту краще продати прямо зараз. Варто також, зазначити що 

нормативно-правове регулювання ринку криптовалют відсутнє [4].  

На сьогодні гривня підкріплена золотовалютним резервом, а той же час 

біткойн не підтверджений нічим, але не варто називати криптовалюту певною 

фінансовою пірамідою. До основних перспектив котрі біткойн має перед 

звичайними грошима належать: 

˗ відсутня зношуваність грошей; 

˗ анонімність. Він не належить конкретній людині або регулятору, при цьому 

немає єдиного центру емісії і нагляду; 

˗ цифрові гроші; 

До основних ризиків відносять: 

˗ нестабільність та стрибкоподібність курсу біткойна.  

˗ уникнення податків. Посилиться шахрайство з податками на доходи з 

роздрібної торгівлі. Чиновники спробують це компенсувати податками на 

нерухомість або імпорт. Люди підуть в криптовалютну “тінь” глибше. 

˗ ряд злочинів, пов’язаних з викраденням і викупом, легше буде здійснювати 

з криптовалютами, це зменшить віру населення чинності закону. 

Для регулювання криптовалют в Україні потрібно створити відповідне 

нормативно-правове поле, що дозволить мінімізувати ризики з використанням 

даних засобів оплати. Загалом біткойн має позитивну динаміку щодо зростання та 

перспективи розвитку. 
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СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ТА КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ЇЇ 

ВИКОРИСТАННЯ  

 

Кілька років тому мало хто вірив, що таке явище як криптовалюта має шанси 

на майбутнє. А більшість із нас взагалі про нього не чули. Останнім часом 

популярність криптовалюти набуває обертів, її починає використовувати все 

більша кількість світових компаній та платформ [1]. 

З’ясуємо, що розуміють під криптовалютою. Найпоширенішим визначенням 

є наступне: криптовалюта-це цифрова  валюта, яка складається з монет . Монета 

захищена від підробки, тому що являє собою зашифровану інформацію, яку 

неможливо скопіювати.Ці цифрові монети зберігаються в електронних гаманцях і 

можуть переводитись між гаманцями. Найцікавішим є те, що у криптовалюти 

відсутній емісійний центр і кожен цифровий гаманець є банком [2].  

На сьогодні у світі функціонують різноманітні види криптовалют – від 

найдорожчих, до маловідомих. Найпопулярнішими серед них є наступні:біткоїн, 

неймкоін, litecoin, фезеркоін, фрейкоін, догекоін, ripple, nxt. піркоін, праймкоін, 

blackcoin. 

Біткоїн є найбільш вартісною криптовалютою з 700 видів електронної 

валюти. Зараз курс одногобіткоїнустановить 10 000 долларів [3]. 

Окрім вартісних криптовалют, є багато інших, які коштують дуже дешево. 

Наприклад, фани американського співака ДжастінаБібера можуть купити 

криптовалюту «biebercoin», яка коштує менше одного цента. 

Зацікавлення світової спільноти криптовалютою невпинно зростає. За 

словами Чарльза Боварда, публіциста та фінансового консультанта, що 

співпрацював з низкою провідних світових корпорацій інтерес до криптовалюти 

суттєво зріс.  Сам Бовард вже перевів частину своїх коштів у біткойни та ефіри, 

два найбільш поширених на сьогодні види цифрової валюти, і вірить у те, що за 

ними велике майбутнє. 

ЗакФрідман, засновник та генеральний директор інформаційно-

консультативного ресурсу makelemonade.co, в чиєму послужному списку також 

значиться посада фінансового директора глобальної енергетичної компанії, 

інвестування в хеджфонди та інше, стверджує, що криптовалюта має низку 

безсумнівних переваг, однак, її перспективи передбачити неможливо [1]. 

На відміну від звичних грошей, біткоїни(та інши види криптовалют) мають 

такі переваги: 

• криптогроші може добувати кожен охочий (можливості майнінгу, тобто 

діяльності з продукування кібергрошей визначаються лише потужністю 

обчислювальної техніки); 
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•  інформація про зберігання і використання цих грошей здійснюється за 

допомогою блокчейну. Блокчейн (англ. Blockchain)  -  це спосіб зберігання даних 

або цифровий реєстр грошових переказів.Головною його відмінністю і 

незаперечною перевагою є те, що цей реєстр не зберігається в якомусь одному 

місці. Він розподілений серед кількох сотень і навіть тисяч комп’ютерів по 

всьому світі. 

•  ці гроші неможливо скопіювати; 

•  володіння біткоїнами абсолютно анонімне (приховане). Інформація про 

власника криптогаманця відсутня (є тільки номер гаманця); 

•  ще однією перевагою криптовалюти є те, що вона дає можливість уникнути 

прив’язки до курсу валют, процентних ставок та комісії за транзакції. До того ж, 

операції з використанням цифрової валюти є моментальними, незалежно від 

фізичного розташування платника та одержувача; 

•  якщо криптовалюта займе істотну нішу у фінансових розрахунках, в 

майбутньому ми отримаємо повний контроль над власними фінансами, матимемо 

можливість довільно обирати одержувача переказів, сплачуючи при цьому 

мінімальну комісію [2]. 

Незважаючи на популярність та постійне зростання ціни, цифрова валюта все 

ж пов’язана з певним ризиком. Фрідман зазначає, що провідні інвестори, такі як 

Рей Даліо, засновник інвестиційної компанії BridgewaterAssociates, називають 

Біткойн «спекулятивною бульбашкою», а ДжейміДімон, генеральний директор 

банківського холдингу JPMorgan, розкритикував криптовалюту за те, що вона не 

забезпечується урядом жодної країни. Перед здійсненням інвестицій у 

криптовалюту, Фрідман радить зважити певні ризики, такі як коливання її 

вартості та не до кінця сформовану регуляторну політику зі сторони урядів різних 

країн.Державні установи можуть негативно впливати на обіг та розповсюдження 

цифрових грошей та, навіть, забороняти їх [1]. 

Недоліком криптовалют є також те, що втрата паролю до електронного 

гаманця призведе до їх втрати. Крім того, чим складніше алгоритми (задачі, які 

вирішують комп’ютери), тим важче майнітикриптовалюту на домашніх 

комп’ютерах [2]. 

Світ грошей та грошових технологій не стоїть на місці, він постійно 

розвивається та продукує нові інструменти. Так у ХХ сторіччі на зміну паперових 

грошей прийшли електронні у вигляді платіжних та кредитних карток. 

Інноваційністькриптовалют полягає у подолані монополії банківської системи  на 

емісію грошей. Добре це чи погано – покаже час. Але зараз криптовалюта – це чи 

не найпопулярніший цифровий інструмент, що виконує функції грошей [1]. 
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2. Біткоїн - цифрові гроші майбутнього [Електронний ресурс]. - Електронні 
дані. – 2017. – Режим доступу:  
https://medium.com/@thefuture.news/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ" 

 

Новітні технології значно полегшують життя людей і сфера розрахунків не є 

виключенням. Інноваційний інструмент у вигляді криптовалюти, який прийшов 

на зміну традиційним грошам значно спрощує процес оплати товарів і послуг і є 

офіційно визнаним у розвинених країнах світу. Актуальність даної валюти 

полягає у її децентралізації та криптографічному захисті інформації.  

Аналіз даного питання доцільно почати з визначення поняття 

«криптовалюта». Отже, криптовалюта – це новітній вид електронних грошей або 

фінансових зобов’язань, взаєморозрахунки та обмін якими проводиться 

системами інформаційних технологій, а конфіденційність їхніх операцій 

захищена за допомогою складних математичних обчислень, алгоритмів 

шифрування на основі криптографії. Не варто ототожнювати криптовалюту з 

електронними грошима, адже на відміну від останніх для криптовалюти 

характерним є анонімність, відсутність контролю та обмеженість випуску. Наразі 

існує понад 1000 видів віртуальних валют, серед яких першою та найвідомішою є 

Bitcoin.   

Досліджуючи тенденції розвитку криптовалют на ринку України можна 

зробити висновок про їх невизначений правовий статус. В Україні здійснити 

оплату товарів та послуг віртуальною валютою досить проблематично, адже мала 

кількість підприємств та інтернет-магазинів приймають її у якості платіжного 

засобу. За кордоном досить поширена практика оплати праці даною валютою, в 

порівнянні з Україною, де в такий спосіб можуть виплатити зарплату лише ІТ-

фахівцю, який працює на закордонну фірму. Окрім самостійного добування 

валюти, так званого «майнінгу», українці можуть купувати валюту на різних 

біржах та у обмінниках. Цілком доречним є обурення громадян України щодо 

правового неврегулювання криптовалютних відносин, адже допоки не буде 

створена відповідна законодавчо-нормативна база, використання криптогрошей 

здійснюється на власний страх і ризик без жодних гарантій зі сторони держави 

[1]. 

Питання ризиків криптогрошей є особливо актуальним для українців у даний 

час у зв’язку з дисбалансом між невизначеним правовим статусом віртуальної 

https://medium.com/@thefuture.news/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-66241ddeb211
https://medium.com/@thefuture.news/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-66241ddeb211
https://medium.com/@thefuture.news/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-66241ddeb211
https://medium.com/@thefuture.news/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-66241ddeb211
https://baksman.org/faq/populjarnye-vidy-kriptovaljut.html
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валюти на ринку та реаліями її використання пересічними громадянами. На даний 

момент офіційна позиція держави - Bitcoin є грошовим сурогатом, який не 

забезпечений реальною вартістю і не може використовуватися на території 

України як засіб платежу. Таким чином, можна виділити загальні ризики, 

пов’язані з використанням віртуальних грошей на українському ринку [2]: 

➢ технологічний ризик (пошкодження програмного забезпечення 

необхідного для доступу в електронний гаманець, банальна втрата паролю,  

неможливістьлюдства у подальшому використовувати сучасні комп’ютерні 

технології або Інтернет і т.д.); 

➢ економіко-правовий ризик (економічні кризи, можливістьзменшення 

попиту на криптовалюту у зв’язку зізростанням попиту на реальні товари, 

державні заборони на введення нової криптовалюти, спекулятивність та 

неврегульованість рівнів комісійних винагород за здійснення операції у 

криптовалютах і т.д.);  

➢ правовий ризик (відсутність чітких законодавчих актів щодо правового 

регулювання криптовалютних відносин,заборона НБУ не впровадження крипто 

грошей і т.д.) 

На противагу ризикам важливо усвідомлювати переваги криптогрошей 

порівняно з традиційними, основними серед яких є: 

• Анонімність та конфіденційність операцій (інформація, яка стосується 

проведеної транзакції зашифровується набором символів і не має прив’язки до 

гаманця криптовалюти; 

• Децентралізація (відсутність центру управління криптовалютою); 

• Захищеність (кожна віртуальна валюта має унікальний код, тому вона 

захищена від підробки); 

• Економія ресурсів на проведення транзакцій (максимізація швидкості 

проведення операцій та мінімізація комісії); 

•  Відсутність необхідності послуг фінансових посередників (транзакції 

здійснюються напряму між власниками електронних гаманців); 

• Захист від інфляції (емісія віртуальних валют має максимальну кількість). 

На мою думку, розвиток криптовалюти на теренах України є кроком уперед. 

Досить недалекоглядно відкидати речі, які можуть полегшити життя суспільству і 

як показує практика, можна лише пригальмувати процес розвитку віртуальної 

валюти, але зупинити його не можна. Підтвердженням цього є  випереджаюча 

криптоматизація і попит на криптовалюту в Україні порівняно з процесом її 

легалізації в державі. Основними стримуючими факторами розвитку 

криптовідносин в Україні є: неможливість контролю з боку уряду ринку 

криптовалют, значні технологічні, економічні, правові та інші ризики, 

необхідність зміни нормативних актів з приводу валютного регулювання, 

відсутність важелів впливу банківської сфери на транзакції опосередковані 

криптовалютою. Однією з основних причин стримування процесу легалізації 

віртуальних валют з боку українського уряду, з моєї точки зору, є військові дії на 

території України, адже анонімність та конфіденційність розрахунків у випадку 

криптовідносин може використовуватись для фінансування тероризму. Не 

дивлячись на це, неможливо відкидати позитивні сторони, які чекають на Україну 
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у випадку підтвердження офіційного статусу криптовалюти, серед висока 

мобільність проведення операцій, економія коштів, високий захист транзакцій 

прозорість та анонімність системи тощо. Криптовалюта уже зайняла свою нішу у 

світовій економіці і цілком можливо, що через кілька років цей вид валюти стане 

основним засобом платежу по усьому світу. 
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КРИПТОВАЛЮТИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ 

 

Питання крипто валюти є надзвичайно актуальним, оскільки на даний 

момент людство живе в умовах бурхливого розвитку комп’ютерної техніки та ІТ-

технологій.Таким чином в людське життя увійшов Інтернеті можливості які він 

надав. Разом з цим ще більш стрімкішими темпами розвивається світова 

економіка. 

Останнім часом ці шляхи розвитку почали перетинатися, що вплинуло як на 

суспільство так і на світову економіку,створивши такі поняття як «електронні 

гроші» та«криптовалюта». 

Криптовалюта— видцифрової валюти, емісія та облік якої засновані 

на асиметричному шифруванніі застосуванні різнихкриптографічнихметодів 

захисту, таких якProof-of-workта/абоProof-of-stake. Функціонування системи 

відбувається децентралізовано врозподіленій комп'ютерній мережі. 

В історія крипто валюти серйозне місце посідаєI T-криптографія. 

Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 1990 

року в системі Digi Cash Девіда Чома, компанія якого збанкрутувала в 1998 році. 

Однак, його платіжна система була централізованою, а вперше термін 

«криптовалюта» почав використовуватися після появи пірингової платіжної 

системи Bitcoin, яка була розроблена в 2009 році людиною або групою осіб під 

псевдонімом Сатосі Накамотоі використовує хешування SHA-256і систему proof-

of-work. 

Цінність крипто валюти досить своєрідна. Люди завжди цінували корисні і 

незамінні речі. Корисна річ завжди має попит і ціну. Первісна вартість 

криптовалюти— це вартість витраченої електроенергії. Вторинну вартість 

визначає попит на цю криптовалюту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-stake
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DigiCash&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=10&l=1513007075&sub1=extl
https://uk.wikipedia.org/wiki/P2p
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%96_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/SHA-256
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Попит може бути трьох видів:[1] 

1. Спекулятивно— інвесторський (купівля криптовалюти в надії продати її 

дорожче); 

2. Купівля товару (за криптовалюту); 

3. Переказ криптовалюти на інший рахунок без комісії (або менше 0,1%). 

Також важливу роль у ціноутворенні відіграє кінцева або заключна емісія 

криптовалют. 

Становлення криптовалюти. Найвідомішою і найпершою крипто валютою в 

Світі є Біткоїн, оскільки він з’явився найпершим і привів з собою саме поняття 

«криптовалюта». Всі послідуючі крипто валюти окрім власної назви мають 

узагальнюючу, «альткоїн». Перші альткоїни з’явились в 2011 році: 

LitecoinіNamecoin. При їх розробці основною метою було подолання проблем 

характерних Біткоїну. Наприклад Litecoin володіє більш високою швидкість 

транзакцій. 

Більшість альткоїнів по своїй суті дуже схожі на Біткоїн мають аналогічні 

характеристики мереж. Використовують аналогічне обладнання. Але деякі крипто 

валюти мають вагомі відмінності. Так деякі крипто валюти за рахунок своїх 

особливостей (розумні контракти, усунення подвійної трати) перетворюються на 

крипто-платформи. Також ряд криптовалют, наприклад Dash, роблять акцент на 

підсилення анонімності. 

Нище наведено список найактуальніших криптовалют на даний момент з їх 

ринковою капіталізацією: 

1. Bitcoin, ~ 3,7 мільярдів USD; 

2. Litecoi, ~ 68 мільйонів USD; 

3. Namecoin, ~ 5 мільйона USD; 

4. NXT, ~ 12 мільйони USD; 

5. Peercoin, ~ 8 мільйона USD; 

6. Quark, ~ 400 тисяч USD; 

7. Ripple, ~ 342 мільйони USD. 

Постанунаданий момент, близько 400 альткоїнів є «мертвими», тобто вони 

мають нульову вартість. 

Окрім фінансових операції з криптовалютою (купівля/продаж) її можна 

згенерувати, використовуючи технічні та програмні засоби. Ця процедура носить 

назву «майнінг» та «форжинг». Вона досить специфічна, довготривала і потребує 

наявності дорого-вартісного обладнання, а також вмінь та навичок поводження з 

ним. Разом з цим потрібна велика кількість електроенергії. Тому з даною 

валютою частіше  проводять фінансові операції по покупці та накопиченню 

зрозрахункомнате, що її можна буде продати по більш вигідному курсу[2]. 

На даний момент крипто валюта має аналогічні перспективи, що і електронні 

гроші.Тобто  можуть виступати в якості допоміжних засобів розрахунку а згодом 

як основні, витіснивши тим самим паперові таметалев ігроші. 

Але з економічної точки зору крипто валют а ні чим не підкріплена, на 

відміну від електронних грошей, які мають прив’язку до національних валют чи 

дорогоцінних металів, до того ж банки ви користовують електронні платіжні 

системи (Mastercard,VISA) як засоби розрахунку прив’язуючи до них банківські 

рахунки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Litecoin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Namecoin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dash_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Namecoin
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nxt&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Peercoin
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ripple
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
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Аналізуючи світову економічну ситуацію, можна припустити, що крипто 

валюта посилить свою позицію в якості допоміжних засобів розрахунку. І будед 

ругим претендентом після електронних грошей наповну заміну паперових та 

металевих грошовиходиниць. 

Ризики крипто валюти пов’язані з обмеженою прив’язаністю до світової 

економіки. Більшість національних                                                                                     

банків не  сприймають її як платіжний засіб                                                                і                                                                     

ставляться                                                               до неї з настороженістю. Оскільки 

слугує базою для великої кількості махінацій та шахрайства. Сюди можна 

віднести створення псевдо-криптовалют, переводи в крипто валюти грошей які 

булио тримані незаконним шляхом[3]. 

Також сюди можна віднести від сутність обліку крипто валюти на офіційних 

засадах. Вірити залишається створеним на цих умовах біржам та сумнівним 

організаціям. Дотого ж національні банки деяких країн вбачають у крипто валюті 

засоби економічної провокації, тобто можуть виступити засобом фінансової 

дестабілізації. 

Таким чином, робимо висновок, що електронні гроші і крипто валюта та їх 

цінність, підкріплення, гарантованість, згодом стануть одною із головних запорук 

розвитку світової економічної системи і як наслідок світової економіки. А світова 

економіка є одна із головних запорук розвитку людського суспільства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ В МАСШТАБАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

СВІТОВОГО КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ  

 

Постійний розвиток комп’ютерних технологій посприяв виникненню 

грошей, які по суті можна створювати за допомогою знань та техніки – 

криптовалюти. Без перебільшення минулий 2017 рік став переломним щодо 

поширення використання криптовалют по всьому світу, та обізнаності щодо них 

серед простого населення.  

Зараз відомо 1594 різних криптовалют, але самими відомими залишаються: 

Bitcoin, Ethereum, Ripple, BitcoinCash та Litecoin. Bitcoin займає 45,7% від 

загального ринку, станом на кінець березня 2018 року, з ринковою капіталізацією 

близько 128 млрд дол. США і ціною за одиницю валюти – 7550 дол. США [1]. 

Велика частка інших криптовалют є видозмінами від Bitcoin, базуючись на його 

основі, незначно змінюється код і утворюється нова криптовалюта. 

Розглядаючи ризики, потрібно визначити їх і зі сторони регуляторів і на 

самому ринку. 

Ризиком для регуляторів є те, що на сьогодні серед них немає єдиного 

підходу до визначення правового статусу криптовалют та регулювання операцій з 
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ними. Тож кожна країна окремо для себе визначає рівень керованості, який би 

вона хотіла мати над даним ринком всередині країни. Кілька прикладів: 

•  В США все ще немає чіткого регулювання, але Комісія з цінних паперів та 

бірж (SEC) попередила інвесторів про інвестиційні ризики та припинила кілька 

ІСО (InitialCoinOffering – форма залучення інвестицій через продаж нових 

одиниць криптовалют інвесторам). Секретар Казначейства США та інші 

регулятори підозрюють, що криптовалюти використовуються для «відмивання» 

грошей, тож Рада з нагляду за фінансовою стабільністю (FSOC) США створила 

робочу групу для дослідження ринку на наявність незаконної діяльності. 

•  Канадський парламент затвердив закон С-31 від 19 червня 2014 року, який 

став першим у світі, що стосувався регулювання цифрового валютного ринку. В 

рамках Північноамериканської асоціації адміністрування цінних паперів, Канада 

приєдналась до директиви про загальну небезпеку від ризиків криптоконверсій. 

•  Китай приймає все більше дій по обмеженню криптовалют, почавши 

забороною ІСО, блокуючи банківські рахунки, що пов’язані з біржами, 

забороняючи майнінг криптовалют та взагалі доступ до сайтів, які з цим 

пов’язані. Китай можна визнати однією з найбільш суворо контрольованих країн 

по відношенню до криптовалют. Але парадоксальним є те, що за 2017 рік майже 

половина біткоїнів була намайнена саме тут. 

•  Європейський Союз розробив план, що спрямований на припинення 

анонімності криптовалютних трейдерів, посилаючись на ухилення від сплати 

ними податків, боротьби з відмивання грошей, через кращу ідентифікацію та 

належну перевірку[2]. 

•  Україна на чолі з фінансовими регуляторами не вважає криптовалюти ані 

грошовими коштами, ані електронними грошима, ані цінним папером. І як уряди 

багатьох країн – виносить попередження, що будь-яка діяльність, пов’язана з 

операціями купівлі-продажу криптовалюти - несе велику кількість ризиків, які 

фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати (можливість втрати коштів, 

шахрайства, цінові коливання) [3]. Україна входить до ТОП-14 країн з розвитку 

криптоекономіки  і впровадження проектів, заснованих на блокчейні [4]. 

Ризиком від криптовалютного ринку для регуляторів можна назвати і те, що 

за допомогою криптовалют фінансується тіньова економіка. Сюди можна 

віднести тероризм, і т.д. [5]. 

Розглядаючи ризики зі сторони вже криптовалютного ринку, видно стійку 

тенденцію негативного ставлення зі сторони урядів різних країн, що психологічно 

впливає на покупців, адже їм не потрібні проблеми з законом, якщо регулювання 

суворе. Негативне ставлення напряму пов’язано з ризиком цінової нестабільності. 

Хоч так було і не завжди, бо ще кілька років тому на території ЄС криптовалюта 

Bitcoin могла виступати засобом платежу на рівні з традиційними валютами. 

Теперішнє опасіння виявляється у тому, що ціна на Bitcoin зросла більш ніж на 

1700% за 2017 рік, що не могло не викликати думок про чергову фінансову 

«бульбашку». І якщо на кінець 2017 року він коштував 19 тис. дол. США за 

одиницю, то зараз ціна пішла на спад. Це можна пояснити циклічністю і 

перегрітим ринком – якщо криптовалюта довго росте, то тим вірогідніше її обвал 

з часом. 
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Ще одним ризиком можна назвати втручання хакерів. Після збільшення 

попиту на криптовалюти, з’явилось багато випадків, коли хакери знаходили 

слабкі місця в програмах для роботи з криптовалютами і таким чином  викрадали 

кошти на мільйони доларів, переводячи їх собі на рахунки, як у випадку з 

криптовалютою Ефіріум[6]. Звісно, чим більше таких історій – тим більше 

працюють над надійністю програм, але люди за це розплачуються втратою своїх 

коштів, що спричиняє недовіру і відхід учасників від однієї криптовалюти на 

користь іншої – більш надійної, чи може взагалі вихід з ринку. 

Неявним ризиком можна назвати те, що анонімність може зіграти злу роль з 

користувачами – якщо він забуває\втрачає пароль чи немає доступу до 

електронного гаманця – то довести, що це був ваш гаманець – неможливо. Тож, 

треба берегтися і від того, аби хтось дізнався цю інформацію і  від того щоб не 

втратити доступ з персональних причин. 

Підбиваючи підсумки по виявленню ризиків на ринку криптовалют, можна 

зазначити, що їх є досить немало і вони суттєві. Сучасний стан на цьому ринку є 

непередбачуваним, адже при зміні в цінах на одиницю, при виявленні 

недобросовісних отримувачів – змінюється і відношення як і з боку урядів країн, 

так і з боку покупців. Хтось каже, що за криптовалютами майбутнє, а хтось –що 

це чергова «фінансова піраміда» і як буде насправді через кілька років – можна 

лише здогадуватись. 
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КРИПТОВАЛЮТИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ 

 

Криптовалюта — вид цифрової валюти, емісія та облік якої були засновані 

на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів 

захисту, таких як Proof_of_work та/або proof_of_stake. Функціонування системи 

відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі. 

Становлення 

В січні 2009 року людина або група осіб під прізвиськом Сатоші Накамото 

представив суспільству першу версію Біткоін-гаманця і організував запуск 

системи. Тоді була і надрукована стаття з описом самої технології біткоіна та його 

програмного коду. Першим «проривом» став запуск технічного форуму, 

аналогічному теперішньому Bitkointalk, де поступово утворювалися об’єднання з 

приводу покращення системи. На цьому ж порталі з’явилося повідомлення про 

найпершу оплату криптовалютою, а саме замовлення 2 піц які коштували 30$ 

(10тис. біткоінів). Популярність біткоіна росла дуже швидко, так само як і його 

ціна (з 0,06$ до 0,5$). У зв’язку з цим з’явилася перша біржа криптовалют Mt.Gox 

де була можливість обмінювати, купувати та продавати єдину на той час  

криптовалюту (2007-2014). У 2013 році стався інцидент який поставив під сумнів 

безпеку біткоіна: анонімний користувач створив 184 млрд. біткоінів, тоді як 

скінченна їх кількість лише 21 млн., помилку було виправлено і з тих пір питань 

щодо безпеки біткоіна не було. В лютому 2011 курс біткоіна зіставив 1$ і 

більшість вважала що це його кінцева ціна, для більшості стало новиною що до 

травня того ж року ціна збільшилась у 28 разів. У серпні 2011 з’явились і інші 

крипто валюти, це були проекти тих людей, ідеї яких не були прийняті біткоін 

групою. 

У зв’язку зі швидким розвитком біткоіна та криптовалюти вцілому розвинуті 

держави почали застосовувати їх. 

Уберезні 2016року Данія стала першою скандинавською країною, де купівля 

нерухомості була здійснена за допомогою bitcoin. 

Велика Британія є найбільш прогресивною країною відносно використання 

крипто валюти (тут нараховується більше, ніж 30 bitcoin-банкоматів). 

Найсміливіше ставлення до крипто валюти продемонстрували Нідерланди, де 

було створено «містоbitcoin», де визначена на йвища концентрація компаній, 

щонадають товари та послуги за bitcoin.  Тут можна не тільки сплатити юридичні 

послуги, а й підстригтися, купити гамбургер або новий костюм, надіслати листа, 

полагодити побутову техніку або зняти номер в готелі, розрахувавшись 

біткоіном. В столиці Австрії Відн івідкрився перший в світі bitcoin банк. Японія 

стала першою країною у світі, яка визнала bitcoin  та  інші криптовалюти  

законним платіжним засобом. На Кіпрі один із університетів приймає цифрову 

валюту як спосіб оплати за навчання (ForumBitcoin). Жителі швейцарського міста 
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Кьяссо з 2018 року матють змогу легально здійснювати податкові платежі в 

біткойнах. 

Зі стрімким розвитком технологій та інтернету криптовалюта починає 

набирати шалену популярність. Найбільшими перспективами в світі 

користуються Bitcoin та Ethereum. Річ у тім що ними користуються і зараз, проте 

ці валюти вже прийняті в обіг системи Mark.Space, який вважаєтся інтернетом 

нового покоління. Також ця система (Mark.Spase) випускає свою криптовалюту — 

Tokin MRK, яку в майбутньому теж можна буде широко використовувати для 

купівлі в інтернеті. Також Bitcoin є перспективною крипто валютою за своїм 

курсом, його ціна,за прогнозами становить 20-30тис. $ на 2018 рік, та 100-200тис. 

$ на 2019 рік. У 2018 році подвійний чи потрійний прибуток від вкладень можна 

отримати вклавши гроші в крипто валюту Stellar, з капіталізації в 12млрд. $ 

крипто валюта почала активний зріст. В Україні ж перспективною може стати 

українська криптовалюта  Karbowanec, яка була створена 30 травня 2016 року і 

зараз коштує 1,27 $, порівняно з курсом на її початковій стадії то її ціна зросла 

більше аніж у 60 разів. 

1 Крадіжка. Алгоритм криптовалют ще не вдалося нікому зламати, проте 

ніхто не гарантує безпеку криптогаманців. Але, аналогічно зламують банківські 

онлайн-акаунти або карткові рахунки, щоправда, іншими способами. 

2 Шахрайство.Заощадження у криптовалютах можуть бути використані для 

побудови фінансових пірамід, які, можуть у досить короткий термін призвести до 

втрати інвесторами своїх грошей. 

3 Неіснуючі гаманці. Перевести гроші в неіснуючий гаманець = втратити 

гроші. 

4 Курс. Прорахувати курс дуже важко, адже він насамперед залежить від 

попиту й пропозиції, а першочергова вартість від вартості електроенергії яка була 

витрачена. 

5 Статус. У багатьох країнах світу досі не визначений статус криптовалюти 

як грошової одиниці, і найближчим часом розраховуватись нею можна буда в 

дуже малій кількості місць. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

КРИПТОВАЛЮТ 

 

Перехід до інформаційного суспільства відкриває нові горизонти не тільки в 

техніці, але і в економіці. Технологічна революція призвела до виникнення 

електронних грошей, тобто можливості трансформувати існуючі готівкові кошти 

в електронні з метою їх накопичення чи переказу. Проте, останнім часом на 

фінансовому ринку з’являються абсолютно нові електронні валюти, які не мають 

«паперового» аналога. Такі гроші отримали назву «криптовалюта».  
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Криптовалюта є різновидом цифрової валюти, емісія та використання якої 

базується на асиметричному шифруванні і застосування різних криптографічних 

методів захисту. Її функціонування відбувається децентралізовано в розгалуженій 

комп’ютерній мережі. Створення такого типу валюти мало під собою мету 

створити своєрідну монетарну незалежність суспільства від держави, тобто від 

центрального банку. 

Алгоритм генерації криптовалюти спроектований так, що під час збільшення 

грошової маси всередині системи продукування нових грошей стає щоразу 

складнішим обчислювальним завданням і вимагає все більше потужностей. Такий 

хід дозволяє уникнути створення інфляції криптовалют або шахрайства. 

Розробники намагалися створити абсолютно нову валюту, яку б можна було 

назвати ідеальними грошима, які не втрачають своєї цінності, а тільки нарощують 

її. На сьогоднішній день існує понад 100 видів криптовалют, проте серед них 

виділяють криптовалюти з найбільшою ринковою капіталізацією ринку, це такі як 

Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Ripple, Ethereum тощо [1].  

Найбільш популярною криптовалютою на даний момент є звичайно Bitcoin. 

Він був створений в 2008 році програмістом (групою програмістів), відомим під 

нікомСатосіНакамото, і являє собою програмний код, що не регулюється жодною 

країною та банківським наглядовим органом і не має єдиного емісійного 

центру[2]. 

Спочатку Bitcoin був мало відомий, процесом його впровадження ніхто не 

керував, відповідно, були відсутні будь-які стратегії і концепції, не було ясності, 

для чого він потрібен і що з ним робити. Невисока була і вартість придбання – від 

0,1 $ за монету. Проте в 2010 р. ситуація змінилась, на популярність Bitcoin 

вплинули певні події, а саме: надання одній із бірж можливості його обміну на 

реальні гроші та визнання його як ідеального засобу анонімних транзакцій 

підпільної торгівлі. Все це викликало зростання інтересу,Bitcoin здобув 

популярність, вартість його стала швидко зростати, а трейдери привели до 

глобального рівня популярності та зростання його вартості. 

У листопаді 2017 року ціна найпопулярнішої криптовалюти встановила 

новий історичний рекорд й склала понад $6600 за 1 Bitcoin (ВТС).Останні 

досягнення в ціні збільшили частку ринкової капіталізації Bitcoin порівняно з 

іншою частиною екосистеми криптовалют. Згідно з данимиCoinMarketCap, на 

Bitcoin припадає майже 60% усього криптовалютного ринку загальним обсягом 

$183 млрд[3]. До факторів, що спричинили шалений скачок курсу, можна 

віднести: зручність, транскордонність платежів, поширення смартфонів і 

мобільного зв’язку тощо. 

За минулий 2017 рік курс Bitcoin виріс на 1500%, проте вже в січні після 

повідомлень про посилення регулювання в Китаї і Південній Кореї курс 

криптовалюти різко впав. За цей місяць вартість BTC знизилася на 36%. Якщо 

порівнювати з рекордним показником грудня, коли Bitcoin пробив позначку в 20 

тисяч доларів, то падіння в середині січня доходило до 50%. Такі скачки, на 

думку представника Міжнародного валютного фонду ГерріРайса, несуть загрозу 

інвесторам крипторинку[4]. 

https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage
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Прогнози експертів на майбутнє криптовалютинаступні - курс ВТС до 2020-

2030 років буде рости і може досягти позначки в 10-11 тис. $ за 1 ВТС. 

Чинниками зростання курсу є: 

• транскордонні платежі в Bitcoin – сукупний обсяг міжнародних платежів 

подвоївся і склав 0,76% від світового ВВП; 

• невизначеність – політична невизначеність США та Великобританії 

підвищує інтерес до альтернативних активів, насамперед і до Bitcoin; 

• поширення мобільного зв’язку – частка безготівкових розрахунків з 

кожним роком зростає і через 10 років складатиме 30%, порівняно із 

сьогоднішніми15% [5]. 

Проведення розрахунків за допомогою Bitcoin, хоча і набирає популярності, 

алепоки що залишається мало поширеним явищем. У більшості випадків за 

електронні гроші надають послуги фірми, що здебільшого працюють в ІТ-сфері. 

Також, одним із позитивних факторів є те, що Японія 1 квітня 2017 року офіційно 

легалізувала Bitcoin, після цього його ціна на біржах перевищувала 1100$. 

Визнання іншими країнами Bitcoin як фінансового інструмента кардинально 

змінить правила гри, що насамперед дозволить контролювати ринок 

криптовалюти [6]. 

Проте, з іншого боку, використання Bitcoin як еквіваленту обміну несе багато 

ризиків. Фактично, центральний банк не несе відповідальності за його 

використання, тому всі проблемні аспекти в процесі їх акумулювання, 

використання в розрахунках, раптового обезцінення покладаються на 

користувача. Всі можливі втрати від користування Bitcoin не компенсуються 

третіми особами. А можливість анонімності приваблює до криптовалюти тіньовий 

економічний обіг. І хоча готівкові кошти також можуть бути використані 

анонімно і угоди з ними також неконтрольовані, біткоїни придатні для швидких 

віддалених платежів[2, с.37].Також, існує великий ризик, пов’язаний із вартістю 

валюти, яка тримається за рахунок попиту на неї. Якщо в певний момент часу 

значна кількість Bitcoin буде виставлена на продаж – його вартість буде 

опускатися шаленими темпами і може навіть дорівнювати нулю. 

Таким чином, можна зробити висновок, що науково-технічний прогрес 

породжує багато нових продуктів не тільки на інформаційному, а й на 

фінансовому ринках. Виникнення криптовалют –революційне явище, що ставить 

під питання існування традиційних грошей. На даний момент криптовалюти 

доводять свою високу зростаючу цінність і фактично стаютьелектронним золотом 

на ринку. Проте, їх входження в звичайні розрахунки не набуває широкого 

поширення, що пов’язано з низьким рівнем довіри населення та відсутністю 

єдиного регулятора розрахунків, а також гаранта можливих втрат від 

використання таких валют. 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПОТУЖНА ІННОВАЦІЯ СУЧАСНОГО РИНКУ 

 

Світ не по днях, а по годинах стає все більш цифровим і віртуальним. Деякі з 

галузей, які принципово не змінювалися протягом століть, зараз стикаються з 

новими викликами. 

До основних інноваційних трендів в сфері цифрових технологій можна 

віднести стирання межі між «physical and digital», тобто поширення цифрових 

технологій на всі сфери матеріального світу. Цифрові технології зачіпають життя 

людей, компаній і держав, і чим ширше межі їх застосування, тим більше 

можливостей для вкладень коштів вони надають. 

Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 

1990 року в системіDigiCashДевіда Чома. Ця платіжна система була 

централізованою, а вперше термін «криптовалюта» почав використовуватися 

після появипіринговоїплатіжної системиBitcoin, яка була розроблена в 2009 році 

людиною або групою осіб під псевдонімомСатосі Накамотоі 

використовуєхешуванняSHA-256і систему proof-of-work[1] 

Створення віртуальної валюти (монет як криптографічних хеш-кодів) 

засноване на математичних принципах і використовує сучасну криптографію.  

Проблема полягає в тому, що біткоін дуже складно інтегрувати з 

традиційними фінансовими системами – образно кажучи, застосовувати цифрову 

валюту для багатьох фінансових операцій – це те саме, що намагатися зарядити 

iPhone через зарядний пристрій для Samsung.  

За допомогою біткоіна сьогодні не можна здійснити операції, які потребують 

довгострокового фінансового планування. Через нестабільність курсу ним не 

виплатиш пенсії, в ньому не візьмеш кредит. Терміни проведення  операцій з 

біткоіном в силу технічних особливостей даної криптовалюти настільки довгі, що 

не відповідають найголовнішому критерію – зручності для користувача.  

https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-18/imf-calls-for-global-talks-on-digital-fx-as-bitcoin-whipsaws
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-18/imf-calls-for-global-talks-on-digital-fx-as-bitcoin-whipsaws
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%96_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SHA-256&action=edit&redlink=1
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Банківські платежі через, наприклад, Apple Wallet, моментальні, а в онлайн-

банкінгу переказ займає кілька секунд. Біткоіну ж, навпаки, необхідно на багато 

операцій декілька годин, в ході яких комп’ютери в різних частинах планети, 

об’єднані в єдину мережу, повинні створити ряд складних обрахунків і видати 

загальний результат.  

Стверджувати, що біткоіни – це інформаційні послуги, швидше за все, буде 

некоректно, але в умовах тотальної відсутності регулювання крипторинку на 

пострадянському просторі це може стати хорошою точкою старту для створення 

правової практики. 

Поширенню криптовалюти в Україні сприяє організація 

BitcoinFoundationUkraine, яка прагне стати інформаційним центром поширення 

Bitcoin в нашій країні. Засновник цієї організації ініціював запуск першої 

української Bitcoin-біржі. 

Але, незважаючи на правові колізії, деякі банки України працюють з 

системою Bitcoin – це Приватбанк, Ощадбанк, Альфа банк, Сбербанк Росії, 

ПУМБ, Креді Агріколь. 

Нещодавно в Україні з’явилася власна криптовалюта під назвою BitGrivna. 

BitGrivna – електронні гроші, які використовуються як альтернативна або 

додаткова валюта, з безпрецедентним рівнем безпеки. Її емісія та облік засновані 

на криптографії і методі захисту Proof-of-work, результат легко і швидко 

перевіряється обслуговуючою стороною.  

Так само, як це було з Інтернетом двадцять років назад, Bitcoin буде 

приваблювати невеликі підприємства, які шукають свою перевагу над лідерами 

галузі.  

Коли ажіотаж навколо біткоіна зникне, він зможе привабити значно більше 

уваги інвесторів, ніж зараз. І тоді, через кілька років в майбутньому, ми побачимо, 

як на світовому фінансовому ринку криптовалюти покоління 1.0 будуть 

змінюватися на криптовалюти покоління 2.0 – удосконалені грошові засоби, в 

яких усунені основні технічні недоліки їх попередників.  

Незважаючи на різні думки стосовно криптовалют, варто визнати, що їх 

поява на світовому фінансовому ринку є феноменом, який у теорії може 

докорінно змінити наявну в світі фінансову систему, а сама криптовалюта по суті 

є потужноюінновацією сучасного ринку. Загалом, на поточний момент 

криптовалюта – єдина відкрита і децентралізована галузь, яка дає надію 

розбагатіти без глобальних інвестицій. 

Світові технології невпинно розвиваються і Зараз важливо докласти 

додаткових зусиль з інформування громадськості про реальний стан торгівлі з 

використанням криптовалют на сьогоднішній день. Дійсно, історія з біткоіном – 

свідоцтво неминучих технічних змін у грошовій сфері, і цілком можливо, що в 

майбутньому цифрові гроші стануть мейнстрімом. 

 

Література: 

1. BitCoin: будущее мировых финансов // [Електронний ресурс]. –
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Однією з новацій останнього часу стала поява особливого виду валют, який 

отримав назву «криптовалюта».  Даний феномен привертає до себе особливу 

увагу, при цьому більшість авторів в основному розглядають технічні аспекти 

звернення криптовалюти. 

Тим часом однобока вивченість криптовалюта з позиції опису технічної 

моделі функціонування не дозволяє розкрити їх сутність як економічної категорії, 

а також перешкоджає швидкому створенню адекватних формально-інстітуційних 

норм, що регламентують процедури емісії та обігу. Як наслідок виникає 

закономірний дисбаланс - коли економічні нововведення випереджають розвиток 

законодавства, що регулює взаємовідносини суб'єктів у сфері розрахунків і 

платежів, що, в свою чергу, посилює можливі ризики на макро- і мікрорівнях. 

Також важливо помітити, що поява і популярність криптовалют обумовлена 

технологічними, інституційними та економічними факторами.  Так, технологічно 

можливості сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних систем досягли 

високих показників [2]. 

Сучасні інформаційно-технологічні інновації впливають не тільки на 

характер функціонування фінансових ринків, а й на все відтворювальні процеси, 

виступаючи при цьому не лише причиною прискорення динаміки економічних 

змін, а й новим чинником іманентною нестійкості економічних систем.  При 

цьому поява можливості дистанційного об'єднання комп'ютерів в одну мережу 

для вирішення конкретних завдань стало базовою передумовою появи нового 

виду електронних грошей із сучасною системою захисту.  В результаті саме 

досягнення науково-технічного прогресу дозволили створити максимально 

зручний і дешевий платіжний інструмент, здатний задовольнити економічні 

інтереси емітентів, посередників і користувачів. 

Економічно в процесі глобалізації електронних розрахунків, користувачі все 

більше визнають їх зручність і ефективність. Поява криптовалюти - це наслідок 

об'єктивного процесу конкуренції між системами фіксації фактів переходу 

вартості.  Так, на сьогоднішній день в світі представлено безліч сервісів зі своїми 

перевагами і недоліками [6]. 

Криптовалюта в цьому сенсі є новим етапом у розвитку електронних грошей, 

при цьому вони в змозі задовольнити сучасні зростаючі вимоги, що висуваються 

до операцій з використанням електронних грошей, а саме[8]:  

-моментальна швидкість розрахунків (від декількох секунд, до декількох 

хвилин);   

-відсутність комісії за вчинення транзакцій;   

-анонімність розрахунків;   
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-високий ступінь захищеності операція;  

-незворотність платежів;  відсутність необхідності конвертації в валюту 

країни виробництва розрахунків.   

Таким чином, криптовалюту доцільно визначити як особливий різновид 

електронних грошей, функціонування яких засноване на децентралізованому 

механізмі емісії та обігу і являє собою складну систему інформаційно-

технологічних процедур, побудованих на криптографічних методах захисту, що 

регламентують ідентифікацію власників та фіксацію факту їх зміни.  При цьому 

поява і популярність криптовалюти обумовлені технологічно, інституційно і 

економічно. Тим часом, функціонування криптовалюти засновано лише на 

неформальних нормах і незважаючи на високу популярність, законодавчо 

проведення операцій з криптовалюта не закріплено, хоча у світі за біткойни вже 

купують квартири, ходять в кіно і снідають в кафе.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В 

ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Глобальна економічна криза загострила проблему забезпечення стабільності 

світових фінансових ринків, її здатності чинити опір переростання національних 

криз в загальносвітові.  Відомий фінансист Джордж Сорос заявив, що помилково 

вважати, ніби фінансові ринки мають тенденцію до рівноваги і є саморегулівною 

структурою. Світовий фінансовий ринок вимагає жорсткого регулювання, 

особливо в епоху цифрової економіки. Очевидна необхідність створення 

ефективних структур наднаціонального економічного регулювання 

(globalgovernance), в т.ч.  фінансового. 

Як показує світова практика нормальний розвиток і функціонування 

фінансового, кредитного, грошового ринку, банків неможливо без державного 

регулювання та контролю.  В умовах же становлення фінансово-кредитного ринку 

України і створення нової структури фінансового ринку роль державних органів 

стає значущою.   

Існують дві основні моделі організації фінансового ринку, де ключовою 

відмінністю є ступінь автономності комерційних банків. Яким шляхом розвитку 

піде Україна, яким в результаті буде фінансовий ринок і його структура 

вирішується за допомогою механізмів державного регулювання.  Перші кроки 

вже зроблені.  Практична реалізація державного регулювання приймає форму 

впливу держави (в особі державних органів) через систему заходів законодавчого, 

виконавчого і контролюючого характеру на сукупність фінансово-економічних 

відносин, законів і закономірностей їх розвитку [1, с. 32]. 

Очевидною тенденцією останніх років на фінансовому ринку стає розвиток 

технологій дистанційного банківського обслуговування клієнтів. 

 Найбільш динамічно розвиваються системи електронного банкінгу (ЕБ), 

основними з яких можна назвати інтернет-банкінг - управління банківськими 

рахунками і картами через Інтернет і Web-браузер в режимі on-line і мобільний 

банкінг - управління банківськими рахунками і картами з КПК, комунікаторів і  

смартфонів.  Використання систем ЕБ дозволяє клієнтам банків[5]:  

• істотно економити час за рахунок виключення необхідності відвідувати 

банк особисто;   

• мати можливість 24 години на добу контролювати власні рахунки та 

оперативно реагувати на зміни ситуації на фінансових ринках;   

• відстежувати операції з пластиковими картами, оскільки доступ до роботи 

із системою не залежить від місцезнаходження клієнта (достатньо мати доступ в 

Інтернет). 

Закономірно, що з розвитком дистанційного банківського обслуговування 

стають актуальними питання, пов'язані з безпекою їх використання і з появою 

нових (раніше нетипових) джерел банківських ризиків.  

Разом із тим,в останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(InformationandCommunicationTechnology — ICT) як на вітчизняному, так і 

зарубіжних фінансових ринках в економічній діяльності як в зарубіжних країнах, 

так і в Україні. Крім того, здійснюється мережева інформатизація суспільства і 



211 

 

комерціалізація віртуального кіберпростору, інструментально представленого 

всесвітньою мережею Інтернет.  

 

Література: 

1. Білорус О. Г. Гиперфінансіалізація світової економіки та її глобальні 

наслідки і проблеми /О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 32–41.  

2. Борисюк О.В. Фінансовий ринок України : тенденції розвитку в умовах 

глобальних викликів / О. В. Борисюк // Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. - Випуск 7 . – 2017.- С.239-242. 

3. Карлін М.І. Управління державними фінансами: [навч. посібн.] / 

М. І. Карлін, О. В. Борисюк. - Луцьк : ПП Іванюк, 2013. - 273 с. 

4. Курс Bitcoin // Finance.ua. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://charts.finance.ua/ua/currency/ bitcoin/-/1/btc. 

5. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури 

фінансового ринку / [За ред. В. В. Коваленко]. – Одеса: Атлант, 2012. – С. 82–101. 

6. Як цифрова економіка змінить Україну .- [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057. 

 

Панченко А.І.  

«Фінанси, банківська справа та страхування», 3 курс 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи  Гербич Л. А. 

 

СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 

 

В умовах нестабільності сучасного економічного простору все більшої 

актуальності набуває питання використання криптовалют. 

Кількароків тому мало хтовірив, щотакеявище як криптовалютамаєшанси на 

майбутнє. А більшістьіз нас взагалі про нього не чули. Останнім часом 

популярністькриптовалютинабуваєобертів; їїпочинаєвикористовувати все 

більшакількістьсвітовихкомпаній та платформ [1]. 

Серед найбільш популярних криптовалют у світі лідерами росту стали 

Bitcoin, Ethereum, DASH, Monero и NEM – їм належить 91% сумарної 

капіталізації. 

На основі досліджень учених та висновків експертів вже почали з’являтися 

перші теоретичні науково обгрунтовані висновки щодо того що ж являє собою 

криптовалюта.  

Директор з маркетингу Bitcoin-агентства KUNA Вадим Попов визначає 

криптовалюту як «цифрову валюту, що функціонує завдяки механізму 

асиметричного шифрування.» Попов зазначає, що такий новий вид активів 

відрізняється від звичайних для нас грошей або інших фінансових активів. Адже 

ми володіємо валютою безпосередньо і для цього непотрібний банк чи якийсь 

дозвільний орган [2]. 

Дослідник М. Абрамович розуміє під криптовалютою «такий вид цифрової 

валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні й 

https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057
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застосуванні різних криптографічних методів захисту, зокрема, Proof-of-work, 

Proof-of-stake» [3, c.9]. 

Національний банк із Міністерством фінансів та іншими регуляторами поки 

що визначаються із правовим статусом криптовалюти, а тим часом в Україні 

з’являються перші криптомати [2].  

Тож чи потрібна українцям криптовалюта, як здобути, використовувати та 

обміняти «крипти» на реальні гроші? І чи доцільно взагалі говорити про 

прогнозованість ринку криптовалют? Як уберегти себе від ризиків, пов’язаних з її 

купівлею? Ці питання є актуальними і на сучасному етапі розвитку споживчого 

інтересу з боку українського споживача потребують деталізації та роз’яснення. 

Чимало українців захопилися видобутком віртуальної валюти. 

Підтвердженням тому став той факт, що на території оздоровчого закладу 

Інституту електрозварювання імені Патона правоохоронці викрили фабрику з 

виробництва біткойнів. І якщо слідчі органи висувають звинувачення у 

незаконності таких дій, то юристи та представники Нацбанку кажуть про те, що 

ця сфера в Україні жодним чином не регулюється, тож не заборонена [4]. 

Українські економісти вважають криптовалюту грошима майбутнього. Але 

визнають: віртуальна і ніким не контрольована валюта ненадійна. 

За купівлю криптовалюти в Україні не сплачуються податки. Якщо хтось мав 

необережність вийти на крипто-біржу, яких існує безліч, продати біткойн, який 

він отримав від надання послуг комусь, то такий дохід потрібно оподаткувати. 

«Статус криптовалют досі в Україні законодавчо не визначений.Відповідно, 

немає підстав для того, щоби платити з них податок, адже немає з чого платити – 

ось в чому проблема» - нагадує партнер юридичної компанії AxonPartners Орест 

Гавриляк [2]. 

В Україні юридичні особи в принципі не можуть офіційно використовувати 

криптовалюту зараз, щостосується і виплати заробітної плати в тому числі. 

Видобуток криптовалюти називається «майнінг». Він відбувається за 

допомогою спеціального комп’ютерного обладнання. Також потрібна спеціальна 

програма, яка дозволяє обрати, щови будете «майнити». Це все треба 

налаштовувати і вивчати тематику, для цього існують спеціальні форуми [5, 

c.123]. 

Проте фізичні особи мають перевагу у цьому аспекті та можуть вільно 

використовувати криптовалюту у своїх розрахунках.В Україні є достатньо 

торгових точок, ресторанів, кафе й інших закладів, які приймають до оплати ті ж 

самі біткойни. Поступово й інші криптовалюти в цій сфері отримують 

застосування. Якщо хтось хоче витратити свою криптовалюту, то у всесвітній 

мережі Інтернет можна знайти перелік місць, які її приймають. 

Поміняти віртуальні монети на грошітежможна, але не через криптомати. Бо 

видача готівки через такі пристрої потребує банківської ліцензії. 

«Можна це зробити через спеціалізовані сервіси, такі як криптовалютні 

біржі, де ви реєструєтесь, вказуєте номер банківської карти, заводите 

криптовалюту, яку ви хочете продати, продаєте і виводите гроші на банківську 

карту», – пояснює директор з маркетингу Bitcoin-агентства [2]. 

З огляду усієї доступної інформації, що є на ринку, двома найбільшими 

перевагами криптовалюти, на наш погляд, є те, що її неможливо підробити, а 
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транзакції не можуть бути оскаржені та відкликані платником. Крім того, 

транзакції з використанням криптовалюти є анонімними. Банківські операції 

побудовані за принципом стягнення: транзакція проходить ідентифікацію, і певна 

сума стягується з рахунку платника. Для криптовалюти, натомість, 

використовується принцип передачі, завдяки чому, власник цифрової валюти 

може передати її отримувачу без надання будь-якої супровідної інформації. 

Ще однією перевагою криптовалюти є те, що вона дає можливість уникнути 

прив’язки до курсу валют, процентних ставок та комісії за транзакції. До того ж, 

операції з використанням цифрової валюти є моментальними, незалежно від 

фізичного розташування платника та отримувача. 

Явище купівлі-продажу біткоїнів, ріплів, дашів (найпопулярніші види 

криптовалюти) зовсім не можна назвати фінансовою пірамідою. Тут відсутній 

будь-який обман чи накопичувальна система. Придбавши 1 біткоїн, ніхто не 

змушує  купувати більше, або збільшувати їх кількість на рахунку через деякий 

час. 

Незважаючи набезліч позитивних аспектів та постійне зростання 

ціникриптовалюти, цифрова валюта все ж пов’язана з певним ризиком. 

Ризик полягає перш за все у коливанні вартості валюти та не до кінця 

сформованій регуляторній політиці зі сторони урядів різних країн. «Коливання 

ціни криптовалюти не припиняється, – зазначає Фрідман. – Це цілком новий 

рубіж. Тому роздрібні інвестори мусять бути готовими до неминучих коливань, в 

тому числі й значнихобвалів у процесі становлення ринку [1] ».  

На наш погляд, купівля криптовалют доцільна для фізичних осіб на 

довгострокову перспективу. Світові тенденції розвитку електронних форм грошей 

вказують на те, що у подальшому всі міжнародні розрахунки будуть проводитись 

у криптовалютах, що тягне за собою збільшення їх ролі та частки криптовалют на 

особистому електронному гаманці.  

Купивши криптовалюту за помірну ціну зараз, через 10 років її вартісний 

вираз зросте у декілька разів відкидаючи навіть коливання на крипто ринку. 

Підтримка системи криптовалют зможе запобігти процесам інфляції, що є 

позитивним для країн, які вже надали криптовалюті офіційного статусу обігової 

грошової одиниці. Адже сама структура цієї валюти складається з математичних 

кодів –  цифр, що можуть змінювати послідовність але ніколи не повторюватися у 

тому самому вигляді. Саме тому неможливо випустити необмежену кількість 

криптовалюти.  Чіткообмежена кількість цифрових грошей розширює можливості 

контролю держави за їх використанням. 

Отже, криптовалюта цікава тим, що вона не належить конкретній людині або 

регулятору, при цьому немає єдиного центру емісії і нагляду. Все, що 

відбувається всередині системи, це дії самих користувачів і безпосередніх 

власників цифрових грошей. 

Тожкриптовалюта виступає альтернативою класичним валютам при деяких 

фінансових дисбалансах в світі. 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЕЛЕКТРОННИМ ГРОШАМ 

 

Для сучасної економіки гроші –це основа її функціонування, проте ця 

економічна категорія набула значнихтрансформацій з плином часу. Обмін монет з 

благороднихметалів на товар буводним з методівздійсненняплатежівврядікраїн. 

Використаннядорогоціннихметалів в обігупоступововтратилоактуальність та 

трансформувалося у системупаперово – кредитного обігу з використанням 

паперових та кредитних форм грошей, сукупна вартість яких залежить лише від 

монетарної політики центральних банків країн [1, с. 70]. 

Гроші є загальним засобом організації економічних відносин суспільсьва, 

включаючи товарні, кредитні, фінансові та фондові відносини, а отже, виходять за 

рамки загального еквівалента товарного світу. Використання грошей у 

господарстві окремого виробника чи країни в цілому дозволяє визначати й 

аналізувати ефективність економічної діяльності, що дає можливість розробляти 

певні стратегії і виправляти помилки для подальшого розвитку економіки, 

щоважливо для раціонального ведення справ та досягнення кращихрезультатів [2, 

с.10]. Гроші в сучасній економіці можнарозглядати як зобов’язання або векселі, 

адепозити у банках - як боргові зобов’язання банків перед своїмиклієнтами 

таактиви для власників рахунків. Більша частина грошей зберігається на 

депозитах іодним зі способів їх створення є надання банками кредитів фізичним 

особам. Банкноти, випущені центральним банком, також є особливою формою 

зобов’язання банку перед власником готівки. На відміну від інших форм грошей 

цифрова валюта не являється зобов’язанням і не є товаром при цьому, бо, на 

відміну від фізичних товарів, таких як, наприклад, золото, є нематеріальним 

http://cikavoznaty.com.ua/2018/01/03/ryzyky-ta-perevagy-kryptovaljuty/
http://cikavoznaty.com.ua/2018/01/03/ryzyky-ta-perevagy-kryptovaljuty/
https://www.radiosvoboda.org/a/details/28742278.html
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активом. Однією з інновацій останнього часу стала поява особливого виду валют, 

який отримав назву «криптовалюта».   

Криптовалюта -  цевіртуальна валюта, захищена криптографією, тобто це 

швидка інадійна системаплатежів  та  грошових  переказів,  заснована  на  

новітніх  технологіях  інепідконтрольна жодному уряду [1, с. 70].Метою 

функціонування криптовалюти є створення незалежної від регулювання 

альтернативної платформи, в якій перекази у порівнянні з альтернативними 

напрямами, здійснюються швидше і з мінімальними транзакційними витратами, а 

також не існує потреби зазначення персональних даних [3, с. 57]. 

Найбільш популярною криптовалютою є  біткоїн. Біткоїн – це, власне, перша 

й найвідоміша з безліч і інших віртуальних валют. Головна його перевага – 

неможливість підробки, поза як одна «монета» (з англ. «coin»-монета) – це набір 

даних, ретельно захищенийвід злому й копіювання за 

допомогоюрізнихкриптографічних (шифрувальних) методівзахисту. Поява й 

стрімке зростання популярності біткоїна сприяли й розповсюдженню технології, 

на якій, побудована та функціонує система криптовалюти. Спосіб зберігання 

даних або цифровий реєстр будь-яких операцій, упорядкованих у блоки за 

ланцюговим принципом, отримавназву –  блокчейн [4, с. 282]. 

 Для того щоб пояснити сутність криптовалют, порівняємо їх з звичайними 

електронними грошима, які в сучасних умовах широко використовуються. Якщо 

розглядати вартість, то вартість біткоїнів визначається попитом та пропозицією, і 

довірою до системи, в той час як вартість електронних грошей є еквівалентною 

кількості фіатних грошей, обмінних в електронну форму.Доступ до біткоїнів 

можна отримати через інтернет з'єднання, а до електронних грошей за допомогою 

електронних пристроїв і клієнтської мережі. Операції з біткоїном проводяться 

анонімно, а електронні гроші мають єдину базу для ідентифікації. Емісіябіткоїнів 

здійснюється за допомогою математичної генерації, учасниками мережі по всій 

планеті, а електронні гроші емітуються еквівалентно вартостіфіатної валюти 

центрального банку країни. Регулювання обігу біткоїнів є неоднозначним, воно 

здійснюється в кожній країні по різному, а обіг електронних грошей регулюються 

центральним банком.Біткоїни не мають емісійного центру, а для електронних 

грошей емітентом є централізована установа. 

Ризики, пов’язані з використанням криптовалюти, умовноможнаподілити на 

три категорії. Перша – уразливості безпеки самої системиблокчейну і побудованої 

на ній інфраструктури послуг, включаюч ипослгуи – посередників, таких, як 

криптовалютні біржі і торгові платформи, сервіси електронних гаманців та ін.  

Друга група ризиків, пов’язаних з використанням криптовалюти, має фінансову 

природу. В першу чергу, мова йде про їх високу волатильність. Оскільки біткоїн 

не був визнаний офіційни мплатіжним засобом де-небудь в світі, не існує його 

офіційного курсу по відношенню до інших національних валют. Курс визначає 

ринок в ході торгів на віртуальних біткоїн-біржах і обмінних майданчиках. Третя 

група ризиків включає використання криптоваюти в протидії законним цілям, в 

тому числі для торгівлі кримінальними послугами, відмивання грошей і 

фінансування тероризму. Особливості криптовалюти при проведення операцій з 

ними дозволяють уникати деяких форм контролю, які використовуються для 

транзакцій зі звичайними грошима [3, с. 59]. 
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Отже, криптовалюти як новий феномен у світовій фінансовій системі, дають 

користувачам переваги. Серед переваг, важаємо доцільним виділити: захист від 

підробки банкнот, від крадіжки персональних даних, зменшення витрат, зняття 

обмеження на міжнародні перекази,  неможливість здійснення фінансових блокад, 

захист від спровокованої в країні інфляції.   

 

Література: 

1. Примостка О.О. Проблеми та перспективи інституційного регулювання 

ринку криптовалют / Примостка О.О. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. – 2016. –  № 5. – С. 69-77. 

2. Говорушко Т.А.  Функції і роль грошей у сучасній економіці / Говорушко 

Т.А.  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 7-11. 

3. Ситник І.Л. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи 

використання в світі й Україні / Ситник І.Л., Бодарева Т.//Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2017. – № 2. – С. 56-60. 

4. Тарасюк М.В. Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам / Тарасюк 

М.В., Бабін Д.О.// Економічний вісник університету. – 2017. – № 35. – С. 281-285. 

 

 

Пінчук В. О., Троян Ю. І. 

«Управління персоналом, соціології та психології», 3 курс 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

Науковийкерівник–АсистенткафедрибанківськоїсправиМордванюк Я.В. 

 

МАЙБУТНЄ КРИПТОВАЛЮТ: ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ ТА СТВОРЕННЯ 

КРАЩОЇ ВЕРСІЇ ЦИФРОВОЇ ВАЛЮТИ 

 

 На сьогоднішній день поняття «криптовалюта» і «блокчейн-технологія» – 

найбільш обговорювані теми у всьому світі. Як відомі бізнесмени, так і звичайні 

люди хоча б раз у житті чули про криптовалюти, а можливо й думали 

«замайнити» або купитиодиницю якоїсь з них. З кожним роком криптовалюта 

набирає популярності, й це підтверджують дані щодо зростання кількості її видів: 

якщо у грудні 2016 року було вказано 640 видів криптовалюти, то у кінці грудня 

2017 року їх було підраховано 1376. І з кожним роком цей показник обіцяє тільки 

збільшуватись.  

 Вражаючим є й швидкість підвищення цін криптовалюти. Наприклад, 

одиниця найпопулярнішої та найдорожчоїкриптовалюти – біткоїна – на даний 

момент коштує близько 7000 $. І це ще не максимум. За прогнозами сайту Coinfan 

та WalletInvestorціна на біткоїн до кінця цього року зросте приблизно до 23000 $, 

а на кінець 2022 року становитиме близько 69000 $! Звичайно, ніякі прогнози не 

можуть з 100%-ю точністю вказати ціну біткоїна або будь-якої іншої 

криптовалюти навіть на завтрашній день, адже цінність криптовалют надто 

мінлива та непередбачувана. Проте їх популярність все зростає, і це наштовхує 

все більше роздумувати над їх майбутнім. 

 Обізнані люди знають, що інвестування у криптовалюти є досить 

ризикованою справою. І на ці твердження наводить ряд причин: 
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непідкріпленістькриптовалют золото-валютними резервами, надто велика 

кількість криптовалют та ризик до їх швидкого виведення з ринку, висока ціна та 

можливість втратити вкладені кошти, підозріле ставлення держави до цілей 

використання криптовалют. Останнім часом ще виникла думка про те, що 

сучаснікриптовалюти будуть змінювати одна одну надто швидко, адже блокчейн-

технологія розвивається, з’являються кращі й швидші технології створення 

криптовалюти, і навіть біткоїн колись може здати свої позиції. Також, 

використання криптовалют не гарантує повної анонімності. Більшість бірж 

вимагають фото або паспорт покупця, а ФБР вже цікавиться шляхами виявлення 

користувачів криптовалютами. Криптовалюти використовуються для розрахунку 

лише у декількох місцях, й не зрозуміло, чи можна буде в майбутньому 

розплачуватися ними будь-де. Також, «майнинг» сучасних криптовалют займає 

все більше й більше часу, що сприяє виникненню нових видів й веде до швидкого 

урізноманітнення ринку. 

 Тому, щоб в майбутньому уникати великих ризиків, пов‘язаних з 

використанням криптовалют, вірним рішення було б об’єднання усіх 

криптовалют в одну та її пов’язання з реальними грошима. Неможливо? 

Насправді, перші кроки у цьому напрямку вже здійснені.  

 Нова криптовалюта, під назвою “Utilitysettlementcoin” (USC), що 

розробляється швейцарським банком UBSв симбіозі з ClearmaticsTechnilogies, має 

на меті прискорити обмін коштів на фінансових ринках, адже дана валюта має 

легко конвертуватися з цифрових грошей в традиційні та навпаки. Цей обмін має 

забезпечити прив’язання даної валюти до доларів США та конвертуватися за 

курсом 1:1. Блокчейн-технологія дозволить проводити транзакції та замінить бек-

офіси, що потребують мільйонів доларів в обслуговуванні на період проведення 

клірингових операцій. 

 Першим етапом щодо застосування такої криптовалюти та взагалі 

використанням блокчейн-технології в банківській сфері науковці бачать 

наступним: обмін та швидка конвертація між банками, що оперують різними 

валютами. Банки обмінюють свої валюти на USC та без втрат від конвертації 

валют  виплачують зобов’язання. Також вона гарантує розмивання кордонів для 

проведення транзакцій, що знову ж таки прискорить темпи торгівлі, збільшить 

оборот товарів у світі. 

 Ризики щодо використання такої валюти: 

- Запуск центробанками країн власних криптовалют, що може призвести до 

відмирання валюти USC; 

- Використання технології блокчейн, що не дає змоги відслідкувати платежі 

та не дає повного права називати платежі без ризиковими та безспірними.  

Дана криптовалюта в майбутньому має використовувати іншу цифрову 

технологію, що має контролюватися центральними банками для відслідковування 

платежів, гарантуванням проведення операцій. Проект є глобальним та цілком 

реальним, про що свідчить склад учасників, що представлений найбільш 

впливовими та могутніми банками світу: DeutscheBank, Santander, BNYMellon, 

Вarclays, CreditSuisse, CanadianImperialBankofCommerce, HSBC, MUFG и 

StateStreet.  
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Найголовнішою перевагою даної криптовалюти є змога обмінювати її на 

будь-яку традиційну валюту, що значно підвищить довіру населення до 

криптовалют,  що є важливим кроком в майбутнє та в створенні єдиної 

криптовалюти.  

Через можливість конвертуватися, здійснювати платіжні операції через 

центральні банки дана валюта має всі шанси перетворитися на покращену 

цифрову валюту майбутнього. Адже на даному етапі криптовалюта є чимось 

неосяжним для звичайних громадян. Вона дозволяє проводити операції на 

чорному ринку, оплачувати ті товари та послуги, що заборонені законом. 

Отже, в кінці 2018 року планується проведення перших платежів за даною 

криптовалютою. Вона об’єднує в собі характеристики як криптовалюти так і 

цифрових валют. Даний симбіоз дає змогу створити валюту майбутнього, що 

задовольняє потреби скептиків сьогодення, усуває страхи користувачів, дає змогу 

відслідковувати платежі, а найголовніше – обмінювати на традиційні валюти та 

навпаки.  
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КРИПТОВАЛЮТА ПАВЛА ДУРОВА "GRAM" - ЧИ Є МАЙБУТНЄ? 

 

ХХІ століття – цес толіття сучасних технологій, інноваційного розвитку 

фінансових ринків, появи нових форм грошей у цифровій економіці. 

Криптовалюта вже сьогодні стає частиною сучасної економіки, кожен 

намагається на ній заробити і використовувати в своєму грошовому обороті, хоча 

ще пару років тому, мало хто проявляв інтерес до використання даної форми 

грошей. 

У січні 2018 року засновник месенджераTelegram Павло Дуров оголосив про 

рішення впровадження нової крипто валюти Gram. Головна її особливість - це 

нова технологія блокчейн TON (Telegramopennetwork), вона вже отримала назву 

«платформа третього покоління», яка дозволяє проводити мільйони транзакцій в 

секунди, а це швидше, ніж платежі пластиковою карткою і незрівнянно швидше, 

ніж 7 транзакцій в секунду, що обмежують біткоїни. Безумовно, така швидкість 

операцій вражає. 

Але не вартозабувати про те, що зараз Gram знаходиться ише на етапі ICO: в 

ході першогоРre-ICOTON Павло Дуров зібрав $ 850 млн від 81 інвестора, при 

цьому заявок було подано на $ 3,8 млрд, а криптовалюта продавалася кілограмами, 

тобто великими обсягами, це означає, що багато інвесторів пророкують Gramm 

світле майбутнє [1]. Але навіть відкрите ICO не означає, що в середині Telegram 

з'являться криптовалюта і смарт-контракти. 

Сам процес проведення Рre-ICOTON викликає безліч питань і покритий, 

деякого роду, таємницею, що безумовно є негативним фактором для популяризації 

даної криптовалюти: 
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1. Чому розміщення проводять співробітники Дурова, а сам Павло не 

хочебрати на себе ризики інвесторів? 

2. Чому величезні коштиз алучаються не під покупку цінних паперів, а під 

обіцянку передати інвесторам в майбутньому дану криптовалюту? Це виглядає 

дуже ризиковою угодою. 

3. Чому публічно не повідомляється про те, хто ж все-таки інвестував в даний 

проект? Відповідно, важко зробити висновки, чи були ці мільярдні інвестиції, про 

які так голосно розповідають. 

 Сьогодні в світііснуєбільше 1500 видів різних криптовалют, безліч бірж 

надають можливість будь-якому брокеру, який не має навіть ліцензії, торгувати 

будь-якою криптовалютою за допомогою доступу до інтернету. [2] Тому, важливо 

перед покупкою оцінити криптовалюту «на міцність» - чи буде продаватися на 

біржі, чи легко їїзламати, чи великі шанси знецінення, де її можна буде 

використовувати. 

Так чи є шанси у Gram стати успішною? Незважаючи на туманність 

проведення Рre-ICO TON потрібно сказати, що у Telegram є кілька важливих 

переваг перед іншими ICO і криптовалютами: 

✓ Інноваційний продукт - нова технологія блокчейн TON. 

✓ Багатотисячна армія користувачів месенджера. За час свого існування 

Telegram привернув 200 мільйонів чоловік, які користуються месенджером хоча б 

раз на місяць. Це величезне число для криптосфери. 

✓ Інтерес аудиторії. Користувачі Telegram цікавляться сучасними 

технологіями і мають велике бажання придбати дану криптовалюту. 

Хотілося б ще звернутиувагу, що на майбутнє даної крипто валюти 

впливають законодавчі обмеження, адже багато країн відмовляються визнавати 

таку форму грошей, вводячи заборону на її використання, в тому числі і 

пострадянські країни, жителі яких розглядаються Павлом Дуровим, як одні з 

основних покупців даної криптовалюти. Причиною цього є такі її характеристики, 

як децентралізованість та анонімність. 

Поки про Gramm мало, що можна сказати, так як вона знаходиться на стадії 

розробки. Зараз ми лише спостерігаємо великий ажіо та ж навколо неї, 

багатообіцяючі характеристики, мільярдні вкладення інвесторів і очікування 

офіційного ICO багатотисячними користувачами. Але чи окупиться цей проект, 

зараз сказати важко, це питання часу. Компанія Павла Дурова планує вводити 

Gramm в оборот тільки з 2019 року. Я вірю в те, що вона займе гідне місце в світі 

криптовалюти, адже Telegram планує запустити не просто крипту, а базу під 

масштабну децентралізацію інтернет-сервісів на базі своїх блокчейн-розробок. 
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ЦИФРОВА ВАЛЮТА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЇЇ В 

УКРАЇНІ 

Останні декілька років зростає інтерес фінансистів, підприємців, урядів 

багатьох держав та пересічних громадян до цифрової валюти, а саме Bitcoin, код 

якої був опубліковано у 2009 році. Користувачі інформаційних мереж вбачають у 

виникненні Bitcoin соціально – економічну революцію, яка кидає виклик владі 

урядів та фінансових корпорацій.  

Віртуальна валюта, якою є Bitcoin має ряд переваг, а саме: анонімність, 

прозорість операцій, відсутність контролю над грошовою масою з боку урядів та 

банків, скорочення комісії на покупки в Інтернеті та грошові операції. Але будь-

яка цифрова валюта потребує участі третьої сторони, яка її підтримує. Тобто 

третій учасник слідкує за здійснення операцій в Інтернеті. Валюта Bitcoin 

розповсюджується по фіксованому валютному курсу, виходячи з алгоритму 

системи до 2140 року, коли емісія може досягти лише тільки 21 млн. монет. Для 

цього використовується криптографія.  

Окрім переваг Bitcoin перед іншими видами валют, цей вид валюти має 

також деякі проблеми, а саме: неприйняття її внаслідок довіри людей до 

національної валюти та доларів, обмеженість кількості Bitcoins (аналогічно 

системі «золотого стандарту»), державне регулювання (якщо ця валюта буде 

функціонувати у масовому масштабі, то їй потрібно буде отримати підтримку 

урядів). 

Якщо Bitcoin стане масовим, то він може втратити свої революційні аспекти. 

Але все ж таки він може виступати в якості інструмента хеджування ризиків 

світової валютної системи. Цю валюту можливо розглядати також в якості кейса, 

якщо люди задумаються про впровадження цифрової валюти в майбутньому, що 

суттєво може змінити світ. 

Досить часто поняття «криптовалюта» та «цифрова валюта» вважають 

синонімами, але вони мають принципові відмінності.  

Цифрова валюта це гроші в віртуальному форматі, які не мають фізичного 

еквівалента, але вони мають усі характеристики традиційних грошей. 

Криптовалюта – це різновид цифрової валюти, актив що використовується в 

якості засобу обміну та вважається надійним, тому що в основі його лежить 

криптографія, якагарантує безпечний обмін даними.  

Незважаючи на те, що криптовалюта є різновидом цифрової валюти, вони 

мають фундаментальні відмінності, а саме: 

- цифрова валюта є централізованою, криптовалюта – децентралізована; 
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- цифрова валюта потребує ідентифікації користувача, криптовалюта – 

забезпечує анонімність (однак вона також є відносною); 

- цифрова валюта – непрозора (конфіденціальність транзакцій), транзакції з 

криптовалютою можливо відстежити (прозорість); 

- система цифрової валюти передбачає наявність центрального органа 

(наприклад, центрального банку, який може відмінити або призупинити 

транзакцію за вимогою уряду), криптовалюта регулюється співтовариством; 

- існування цифрових валют регулюється офіційним законодавством країн 

або співдружності країн (напр. Директивою 2009/110/ЄС Європейського 

парламенту) 

Впровадження централізованих систем в децентралізовану мережу може дати 

позитивний ефект: криптовалюта та блокчейн дозволяють користуватися 

перевагами криптосвіту – прозорістю, безпечністю та децентралізацією; цифрові 

гроші надають контролюючий орган, цифрові гаманці та перелік правил. 

Економісти Банка Англії рекомендують центральним банкам світу 

переглянути їх відношення до Bitcoin та розглянути питання випуску власної 

цифрової валюти. Вони вважають, що це допоможе стимулювати зростання ВВП 

та отримати ефективний інструмент для  пом’якшення різких злетів та падінь 

ділової активності. Спеціалісти звернули увагу, що цифрові валюти, як і наявні 

кошти, можуть використовуватися для прямих платежів. Їх перевагою є миттєве 

переміщення великих сум платежів у будь-яку точку планети. Окрім того, при 

використанні цифрових валют витрати зменшуються за рахунок виключення з 

ланцюжка платежів посередників у вигляді комерційних банків. Центральні банки 

Англії та Канади вивчають можливість введення електронної валюти, що може 

радикальним чином змінити існуючу фінансову систему. 

В той же час Єврокомісія запропонувала посилити правила контролю над 

операціями з біткоїнами та іншими віртуальними валютами. В деяких країнах 

Bitcoin взагалі заборонений , а за операції з його використанням порушник може 

понести покарання. 

В Україні також з’явилася криптовалютаз назвою «карбованець», 

точнішKarbowanec, яка займає 276 місце серед світових криптовалют. Розробники 

української електронної валютизатверджують, що їх валюта є більш захищеною, 

ніж біткойн, оскільки транзакції в карбованці є повністю анонімними завдяки 

технології однорідності – на відміну від біткоїна, де кожна «монета» є 

унікальною. З’явивсяKarbowanec в травні 2016 року та також демонструє 

зростання в ціні. Karbowanec як і будь-яку валюту можливо отримати шляхом 

«майнінгу» (чеканки). Кількість Karbowanec, як і будь-якої крипто валюти – 

обмежено.  

Національний банк України вимушений відреагувати на популярність 

здобування криптовалют та визнати цю діяльність законною. Зростає роль 

майнінгу в економіці країни, тому ігнорувати її вже неможливо.В Україні вже 

встановлено перші термінали для продажу Bitcoin. Очікується, що кількість 

криптоматів збільшиться до 150 одиниць. Однак правовий статус Bitcoin в Україні 

залишається невизначеним. На даний момент офіційна позиція держави – Bitcoin 

є грошовим сурогатом та не забезпечений реальною вартістю і не може 

використовуватися на території України як платіжний засіб. 
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В Євросоюзі Bitcoin немає юридичного статусу валюти або грошей, але 

приймається фізичними та юридичними особами як засіб обміну та може бути 

переданий, збережений або проданий в електронному вигляді.  

Україна рухається в сторону ЄС, тому ми повинні відштовхуватися від 

рішень їхніх регуляторів, оскільки згідно рішень європейських державних органів 

та регуляторів фінансових ринків інших країн цифрові валюти розглядаються як 

інвестиційні інструменти, а випуски токенів – як емісію цінних паперів. 

Відповідно до них застосовуються загальні правила, що існують на цих ринках 

для регулювання фінансових інструментів. 
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КРИПТОВАЛЮТА – ГРОШІ ЧИ СУРОГАТ 

 

Минуло вже близько восьми років з часу, коли з'явилася перша 

криптовалюта. Наразі відомо, що засновником першої криптовалюти є Сатоші 

Накамото (автор або група авторів, які працювали під цим псевдонімом). 

Криптовалюта – від англійської «cryptocurrency», тобто віртуальна валюта, 

захищена криптографією [6]. 

Наразі вона представляє собою систему платежів та грошових переказів, 

заснованих на новітніх технологіях і непідконтрольна жодній державі.  

Гроші – це специфічний товар, що виконує роль загального еквівалентна [2]. 

Та чи є криптовалюта саме цим специфічним товаром? 

Походження грошей має глибоке коріння. Історія грошей розпочалась з 

звичайних товарів (сіль, тварини, тютюн, чай, зерно та ін) та поступово роль 

загального еквівалента почали виконувати дорогоцінні метали, паперові гроші, 

депозитні та електронні. І вже зараз ми є свідками появи абсолютно нової форми 

грошей – цифрових – криптовалюти.  

https://ain.ua/2013/04/11/cifrovaya-valyuta-bitcoin-nashe-budushhee
https://ru.insider.pro/tutorials/2017-12-21/cifrovye-valyuty-vs-kriptovalyuty-v-chem-raznica/
https://ru.insider.pro/tutorials/2017-12-21/cifrovye-valyuty-vs-kriptovalyuty-v-chem-raznica/
https://www.depo.ua/rus/author/volodimir-milenko
https://www.depo.ua/rus/money/karbowanec-chim-ukrayinska-kriptovalyuta-vidriznyayetsya-vid-bitkoyna-20171120678903
https://www.depo.ua/rus/money/karbowanec-chim-ukrayinska-kriptovalyuta-vidriznyayetsya-vid-bitkoyna-20171120678903
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На кожному історичному етапі розвитку грошей держава мала той чи інший 

вплив. І з кожним новим етапом роль держави зростала. Період неповноцінних 

грошей визначається максимальним впливом держави. Держава визначає: форму 

грошей (вид грошових знаків), вартість грошей, систему заходів щодо 

підтримання сталості грошей, держава регулює масу грошей в обігу, держава 

надає паперовим грошам силу законного платіжного засобу. І саме держава 

забезпечує довіру до неповноцінних грошей.  

Тому виникає питання, чи можна вважати криптовалюту, у тому вигляді, що 

є зараз, законним платіжним засобом – грошима. 

Вважаю, що ні. Згідно Закону України  «Про Національний банк України» 

ст.7 , «НБУ монопольно здійснює емісію національної валюти України» [1]. 

Емісія грошей регулюється і контролюється державою.  Згідно Закону України 

«Про Національний банк України» ст. 32, «Випуск та обіг на території України 

інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу 

забороняються» [1].  Непідконтрольна емісія платіжних засобів може призвести 

до дестабілізації банківської системи, грошової системи країни. І головне те, що 

відповідальність за таку емісію ніхто не несе. 

Наступне, що послаблює визначення криптовалюти як грошей. Це виконання 

функцій грошей [5]. 

Гроші повинні виконувати три основних функції: міра вартості, засіб обігу, 

засіб нагромадження.  

Розглянемо, чи виконує криптовалюта ці функції? 

Функція міри вартості. Криптовалюта не виконує цієї функції. По-перше, 

тому що вона не є законним платіжним засобом в Україні. По-друге, вартість 

криптовалюти постійно змінюється. Національна валюта гривня також підвладна 

інфляції, але на теж і існує держава, щоб за допомогою економічних методів 

впливати на грошову масу, а тим самим і на інфляцію. Однією з властивостей 

грошей є стабільність.  

Засіб обігу – це функція, в якій гроші виступають як посередник в обміні 

товарів і забезпечують їх обіг. Можу погодитись, що криптовалюта виконує цю 

функцію. 

Засіб нагромадження. Так, і цю функцію крипто валюта виконує. Але ж у 

зв'язку з відсутністю гарантій з боку держави або будь-яких інших структур, 

криптовалюта може не впоратись з цією функцією. 

Отже, криптовалюта не виконує всі функції грошей належним чином і не 

здатна до цього в нинішній конфігурації. 

Наступне, що розглянемо це закон грошового обігу: протягом даного періоду 

для обігу необхідна лише певна, об'єктивно обумовлена маса купівельних і 

платіжних засобів [2]. 

В Україні багато факторів які не дають змогу працювати цьому закону. По-

перше, це тіньовийобіг грошей. Тому не обумовлений законодавчими актами обіг 

крипто валюти можна прирівняти саме до такого обігу. Що негативно може 

вплинути на курс національної валюти, на вартість грошей і на рівень інфляції в 

країні.  
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Саме держава повинна регулювати ці показники, маючи в своєму 

розпорядженні економічні важелі впливу. А саме: політика відкритого ринку, 

політика обов'язкового резервування, облікова політика.  

Саме держава встановлює форми організації грошового обороту в країні – 

грошову систему. Законодавчо регламентує грошовий оборот. 

Інфляція це процес знецінення грошей внаслідок їх надмірного випуску та 

переповнення ними каналів грошового обороту [2]. Економічні та соціальні 

наслідки інфляції дуже болісно впливають на фінансовий стан держави. І лише 

держава має комплекс антиінфляційних заходів.  

Питання. Чи не стане криптовалюта причиною зростання рівня інфляції? І чи 

зможе хтось це контролювати і врегульовувати. 

Отже. Криптовалюта в нинішній конфігурації не є грошима. І як роз'яснює 

НБУ криптовалюта- це грошовий сурогат. НБУ також наголошує, що всі ризики 

за використання в розрахунках крипто валюти несе учасник цих розрахунків. НБУ 

як регулятор не відповідає за можливі ризики [3] [4].  

Не менш гостро постає проблема застосування кримінальної відповідальності 

за дії вчинені із застосуванням крипто валюти. Тому що міжнародне поширення 

таких платежів робить привабливими їх для протиправних дій, відмивання коштів 

отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму, наркоторгівля та ін..  

Тому першочерговим завданням для держави є розробка законодавчої бази, 

яка б регулювала обіг криптовалюти.   

Можливо варто замислитись над розробкою власної криптовалюти, 

використовуючи систему блокчейн. І при постійному вдосконаленні, 

законодавчому регулюванні та створенні інфраструктури криптовалюта займе 

вагоме місце в грошовій системі України. 

Наразі буде доцільним введення відповідних дозвольних документів на 

крипто валютну діяльність, а також внесення доповнень до Податкового кодексу, 

щодо оподаткування крипто валюти. 
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Науковий керівник – ст. викл. кафедри економіки підприємства Боднар О. Я. 

https://bank.gov.ua/control/uk
https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish
http://tyzhden.ua/Economics/202557
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 

 

Криптовалюта змінить світ, як це свого часу зробив Інтернет. На краще чи 

гірше покаже час. А я сподіватимусь що накраще. 

 Хоча навіть зараз, більшість населення країни мало що про неї знають. Про її 

перспективи говорять всі видатні люди сучасності. І це питання зараз дуже на 

часі. Люди ототожнюють поняття блокчейну і криптовалюта. З одного боку  вони 

праві, адже блокчейн забезпечує функціонування криптовалюти. Але з іншого 

боку, блокчейн-технологія не обмежується тільки сферою віртуальних грошей. 

Перспективи блокчейну просто колосальні. Про це   кажуть всі хто працює або 

якось стикався із цією сферою.  

Чим краще в економічному плані буде розвинена держава, тим швидше вона 

використає на свою користь усі переваги цифровізації. І навпаки – чим 

відсталішою буде економіка країни, тим більше перепон на її шляху цифровізації 

виникатиме.  Україна нажаль зараз перебуває у двозначній ситуації. Тому дуже 

хотілося б щоб вона нарешті визначилась із своїм економічним станом. І почала 

робити великі економічні зрушення.Українська мова в близькому часі може 

збагатитися досі невідомими словами.В Україні розглядають можливість 

легалізації криптовалюти. Біткоїн «незалежний» від світових фінансових систем. 

Ставлення до нього в багатьох країнах неоднозначне. Люди за біткоїни вже 

купують все що їм треба. Слово криптовалюта усе частіше на вустах людей. 

Заробляють їх завдяки майнінгу. Слово  майнінгу означає(з англійської — 

видобування).Що це все означає на практиці зараз я поясню. 

На сьогоднішній день криптовалюту можна отримати за вирішення в Мережі 

складних математичних задач. Сидіти за комп’ютером необовязково, потрібно 

лише щоб він був включений і був запущений процес майнінгу за допомогою 

спеціальної програми. Можна використовувати спеціальне обладнання яке 

називають«фермою». Найулюбленіша криптовалюта біткоїн якиа  на 31 березня в 

середньому коштувала близько 8,5 тисячі доларів. 

Власникимонет через банк конвертують їх у реальні гроші. До слова, Україна 

тримається в топ-10 за кількістю видобувачів криптовалюти в світі. Хочаце попри 

її неофіційний статус. Але незважаючи на всі перепони вітчизняні трейдери 

активно торгують на спеціальних біржах. 

Криптовалютні відносини потребують правового врегулювання. На 

сьогоднішній день в Україні ніхто не регламентує дане питання. 

Дослідивши базу Українського законодавства я знайшов  два документи, які 

стосуються цього питання. Лист і роз'яснення НБУ.Роз'яснення НБУ твердить що, 

віртуальна криптовалюта є грошовим сурогатом,і немає реальної вартості. Також 

Нацбанк не признає криптовалюту платіжним засобом бо вона не має 

центрального емітента. А це суперечить законодавству України. Ніби прямої 

заборони і немає, але нема закону який би заборонив або дозволив обіг 

криптовалюти. 

Хоча усі розуміють важливість такого законороекта, який би дозволив обіг 

криптовалюти і врегулював її. Навіть самі депутати користуються криптовалютою 

але ніхто не вносив поки законороект на розгляю в Верховну Раду. 

https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=10&l=1513007075&sub1=extl
https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=10&l=1513007075&sub1=extl
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На даний момент кожен трактує закони на свій розсуд. Така неоднозначність 

породжує ризики для всіх.  

Відмовитись від криптовалюти ми не можемо тай не будемо. Вона вже 

проникла в наше повсякденне життя. Ті хто вже не користується і на далі будуть 

на свій страх і ризик будуть нею користуватися. Проводити транзакції, 

сплачувати послуги, купувати їжу, платити за навчання, відпочивати. А хто тільки 

починає цікавитись криптовалютою сподіватися що врешті-решт держава 

врегулює ці питання. А я хочу щоб це сталося якнайшвидше. 

Цифрова трансформація суспільства є дуже важливою і має динамічний 

процес, який не терпить відставання.Україна і так відстала на своєму шляху 

цифровізації. Тому не хотілось би залишитися серед тих, хто пасе задніх. Я  вірив,  

і завжди буду вірити у великий потенціал нашої країни. 

 

Рудик К.А. 

«Маркетинг», 3 курс 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

Науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри банківської справи Стрільчук Л.В. 

 

КРИПТОВАЛЮТИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ 

 

Криптовалюта - це наступний етап еволюції електронних грошей. Із 

зростанням високошвидкісної локальної мережі Інтернет, що більше не залежить 

від телефонних ліній, і постійного збільшення обчислювальної потужності 

персональних комп'ютерів, поява криптовалюти була лише питанням часу. 

Загальне визначення всіх існуючі сьогодні видів можуть бути наступними: 

криптовалюта є своєрідною цифровою валютою, яка випускається та 

обліковується на підставі асиметричності протоколів шифрування та 

використання різних методів криптографічної безпеки. 

Наукове дослідження криптокультур, як нового економічного явища лише 

недавно почало займати своє місце в економічній думці. Перші спроби вивчити 

цю тенденцію можна знайти в книгах Д. Девідсона, Ф. Тудора, П. Вигна, М. Я. 

Кейсі, Н. Даніельс та ін.  

Структура криптокультур повністю децентралізована. В криптовалютних 

системах немає єдиних банків або центрів: вся мережа є незалежною 

розподіленою системою клієнтських програм. Кожна з цих програм, у свою чергу, 

є повністю автономною структурою, яка пов'язана з глобальною мережею 

криптовалют, що працює цілодобово і повністю автоматично. 

Найбільш популярною і поширеною криптовалютою сьогодні називають 

біткойн. Система відкритих вихідних кодів генерації біткойн винайдена паном 

Накамото. Літекоін займає друге місце в світі після Біткойн, інші криптовалюти 

відстають на даний момент від цих двох лідерів. Досі невідомо, чи є пан Накамото 

справжньою людиною чи ні, або ж це група талановитих розробників.   

Повна анонімність транзакцій є однією з  проблем: немає можливості,  ні 

придбати жодних фактичних даних про контрагентів, ні знайти їх в будь-якій 

точці мережі. Це виникає з іншого питання про те, чи  може бути введено 

обов'язкову особисту ідентифікацію та як це зробити враховуючи основні 
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особливості системи. Також залишається сумнівним питання ідентифікації,  чи  

буде дана операція порушувати приватність громадянина. 

Інша проблема полягає в тому, як захистити інтереси контрагентів на 

юридичній основі, якщо будь-які непорозуміння або суперечки мають місце в 

результаті криптовалютних операцій. Проблему можна узагальнити наступним 

чином: на сьогоднішній день урядам бракує комплексних правових систем 

електронного регулювання валюти, і вони відчувають, що їм потрібно вводити 

такі системи якнайшвидше, аби не втратити контроль над великими потоками 

онлайн-капіталу. Це одна з найбільш відмінних рис сучасної економіки. 

Існує низка відомих підприємців та великих міжнародних корпорації, котрі 

цілком оптимістичні щодо майбутнього криптокультур – і одна з них - Virgin 

Group. Можна загалом припустити, що суспільство втомилося від постійної 

мінливості ринку та коливань, нестабільності та кризи - і з-за цього виникнення 

альтернативної валюти, є гарним виходом з ситуації. Це також означає великий 

потенціал для зростання економіки. Деякі люди також висловлюють думку, що 

немає нічого протизаконного криптокультури, для монет і рахунків, які ми 

використовуємо кожен день.Ось чому біткойн та інші криптокультури не є 

справді незаконними - вони просто нові виникаючі гроші, що течуть вільно у 

віртуальному світі, без будь-якого контролю з якоїсь єдиної держави на Землі, а 

отже незалежних і небезпечних для традиційних грошових емітерів. 

Через це було б цілком логічно припустити, що в довгостроковій перспективі 

криптокультури можуть стати потенційною загрозою глобальному 

фінансовому порядку, як ми знаємо його сьогодні, як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Якщо процесс переходу на віртуальні гроші та 

криптокультури буде чимось схожим на процес глобального розвитку Інтернету, 

це стане неймовірним вибухом в нашому сучасному світі.  

На закінчення, важко заперечувати, що криптокультури вже перетворились 

на новий повністю функціональний та перспективний фінансовий інструмент, 

який є визнаним провідними інвесторами та підприємцями. 

Навіть сьогодні, поки криптовалютні системи все ще залишаються чимось 

новим для більшості людей,  існує великий потенціал для радикальної зміни 

традиційної основи економічних, податкових та фінансових правових систем, які 

були існуючими протягом тривалого часу і поки що залишалися в основному 

незмінними. Зрозуміло, що криптокультури приносять очевидні зміни, і це, 

ймовірно, буде відчутно ще близько п'ять років, поки  вони розповсюдяться по 

всьому світу. Але навіть зараз уряди вже роблять певні спроби пом'якшити 

можливий шок певної свободи і ризик цього нового економічного інструменту, 

що  пропонується людям. Однак, перспектива розвитку всеосяжного 

законодавчого комплексу у найближчому майбутньому здається досить 

неможливою через те, що уряди не можуть забезпечити контроль за всіма 

ресурсами в Інтернеті. Загалом, ми можемо по праву вважати, що з розквітом 

нових фінансових інструментів – економіка являє собою не просто теоретичну 

концепцію в свідомості декількох  людей, але стає реальністю, коли старі моделі 

економічної поведінки замінені новими підходами та високотехнологічними 

інноваціями, які дозволяють отримати більше свободи в оплаті та глобальних 

грошових переказах. 
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Ідея розвиткукриптовалют бере свій початок у 2008 році. Саме того року в 

мережі з’явився документ, який свідчив, що деяка група розробників під 

псевдонімом СатошіНакамото зайнята створенням унікальної за своєю 

структурою і використанням грошової системи.Це була технологія Blockchain, на 

базі якої був сформований Bitcoin. Ці нові цифрові монети коштували б стільки, 

скільки хтось готовий би був за них заплатити (на перших порах – ніскільки). Але 

система була розроблена так, що, як і золото, біткойни були рідкісними і їх було 

нереально підробити.[1] Кожна угода проходить онлайн і представляє собою 

лише сповіщення, що якийсь користувач переводить іншому користувачу відому 

суму біткойнів. Відразу після проведення угоди вона стає видимою майнерам. 

У лютому 2010 року в мережі з’явився перший сервіс для купівлі 

біткойнівBitcoinMarket, а вже в травні користувач форуму криптовалют вирішив 

купити дві піци за 10 тисяч біткойнів. В липні цього ж року число користувачів 

віртуальних коштів почало різко зростати. В результаті вже через місяць 10 тисяч 

біткойнів коштували 600 доларів. Курс цієї валюти швидко зріс із 6 центів за 

одиницю в липні та до 50 центів в листопаді.  

У лютому 2011 року біткойн вирівнявся з ціною долара, а ще через деякий 

час біткойн проніс на собі серію хакерських атак. В той момент курс біткойна 

https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-issilently-leading-a-digital-currency-revolution/#26c49ac6465c
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-issilently-leading-a-digital-currency-revolution/#26c49ac6465c
http://coinmarketcap.com/
http://forklog.com/rynokkriptovalyut-vyros-v-poltora-raza-s-nachala-2017-goda/
http://forklog.com/rynokkriptovalyut-vyros-v-poltora-raza-s-nachala-2017-goda/
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знизили із 17 доларів до 1 цента за одиницю. Тоді було викуплено 2 тисячі 

одиниць цієї валюти за такою смішною ціною. У цьому ж році було розроблено 

учасниками співтовариства деякі проекти нових електронних валют, як GeistGeld, 

iXcoin, Solidcoin та інші. 

У 2013 році ціна одиниці біткойна зросла до 31 долара. Проте й тут не 

зупинилася. Так, у травні ціна одиниці стала 266 доларів, але потім знизилася до 

100 доларів. У цьому ж році з’явилися й стали популярними нові технології 

створення криптовалют. На сьогоднішній день нараховується більше, ніж 3000 

криптовалют, із них близько 700 є офіціальними. Але на цьому створення 

електронної валюти не зупиняється. Сьогодні спостерігається швидкий розвиток 

альткойнів. Тому зараз криптовалюти очікують новий поштовх розвитку.[2] 

На сьогоднішній день становлення криптовалют є неоднозначним, але 

перспективи є. Спробую вияснити, що потрібно очікувати від електронних 

грошей в майбутньому. 

Враховуючи швидкий ріст курсу монет по відношенню до фіатних грошей і 

відсутність можливості регулювати ці показники, єдиним рішенням для 

офіціальної фінансової системи буде призначити криптовалюти їх частиною. 

Звичайно, це призведе до великої кількості перемін, що перевернуть весь світ. 

Передові країни світу вже визнають монети, створені на крипто-коді. Наприклад, 

в Японії навіть існує своя національна криптовалюта, якою можна користуватися 

лише в межах країни. Взагалі електронні гроші мають деякі переваги. По-перше, 

операції з криптовалютамиздійснюються швидко, надійно й у межах усього світу. 

Дані платежі проходять без участі будь-яких посередників. Таким чином, вартість 

транзакції зводиться до мінімуму. А також при здійсненні операції не потрібна 

особиста інформація користувача. По-друге, можливість інвесторам заробити 

мсштабний прибуток представляє криптовалюта, однак потрібно також 

враховувати, що курс електронних монет може обвалитися, але про це скажу 

згодом. 

Розвиток криптовалют відбувається настільки швидко, що потрібні нові 

технології, які дозволять зняти обмеження, вкладені в концепцію перших монет. 

Подивившись на історію розвитку галузі, можна побачити, що кожного року 

використовуються нові ідеї, що сприяють покращенню якості технології, а також 

збільшують її безпеку і зручності для користувачів. Тобто, нові технології не 

будуть постійно старіти й не прийдеться купувати дороге обладнання, також це 

сприятиме росту молодих криптовалют. 

Якщо говорити про нові електронні монети, то вони створюються кожного 

року. Є як схожі на біткойн, так і сильно відрізняються від нього. Самобутні 

монети, звичайно, цікавіші, але перевірені засоби звичніші користувачам. Крім 

того, видобуток існуючих крипт валют, особливо біткойнів, ускладнюється, а нові 

можна майнить без особливого обладнання. Тому, якщо на сьогоднішній день 

офіційних та неофіційних видів криптовалют близько 900 одиниць, то 

перспектива збільшення їх кількості в найближчі роки є досить велика. 

Щодо використання криптовалют в реальному житті, то вже сьогодні 

існують автомати, які приймають біткойни в якості оплати за певні продукти. 

Можна передбачити, що найближчими роками криптовалюти будуть 

використовувати без спеціального обладнання, складних рахунків і незручних 
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способів зберігання. Наприклад, передавати їх через смартфон. Однак точні 

прогнози дати важко. Все залежить від зацікавленості людей до даної 

криптовалюти. Бо доки є зацікавленість, доти існує  валюта. Можна сказати, що 

користувачі самі вирішують долю криптовалюти. 

Якщо говорити про ризики, які несуть за собою криптовалюти, то ринок є 

нестійким. Незважаючи на те, що кількість криптовалют зростає, їх ціна 

поступово руйнується. Так як з самого початку електронні валюти представляли 

собою рідкісний цифровий товар, проте при загальному зростанні їх кількості 

багато з них потерпають крах для того, щоб зберегти найбільш відомі, такі як 

Біткойн та Ефіріум. Великим є ризик втрати інвестицій. Так як торгівля, на 

прикладі біткойн, являється децентралізованою і без правового регулювання, то 

інвестор може втратити свій вклад, на прикладі Bitcoin-бірж (Mt.Gox, Flexcoin). 

Бо криптовалюти  можуть використовувати для побудування фінансових пірамід. 

Головна особливість криптовалют – їх анонімність. На мою думку, це 

недобра сторона цього виду грошей. Бо криптовалюти можуть використовувати 

для придбання нелегальних речей, наприклад, наркотиків, та інше. 

Також велику загрозу користувачам цієї технології представляють хакери та 

віруси. Крім того, що віртуальний гаманець можуть викрасти через вразливість 

операційної системи, хакери придумали спеціальні віруси через які також можна 

викрасти криптовалюту. [3] 

Отже, криптовалюта змогла створити новий фінансовий світ в мережі. На 

основі цих технологій уже розробляють свої нововведення банки та інші 

фінансові корпорації. Криптовалюта має своє майбутнє і цьому, думаю, ніхто не 

заперечить. Однак, для ідеального користування потрібно вдосконалити цю 

фінансову систему, бо треба пам’ятати, що нею можуть користуватися як з 

добрими цілями, так і з тіньовими.  
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ПЕРСПЕКИВИ КРИПТОВЛЮТИ В УКРАЇНІ ЯК ЛЕГАЛЬНОГО 

ЗАСОБУ ПЛАТЕЖУ 

 

 На сьогодні криптовалюти як засіб електронних грошей набирають потужні 

оберти на світових ринках. За даними «CoinMarketCap»в світі налічується 1587 

видів криптовалют і капіталізація ринку складає понад 320 млрд доларів США[1]. 

Найбільшої популярності серед валют мають Bitcoinта Ethereum. ВартістьBitcoin 

досягає свого максимум у 8346 доларів США[1].  

 Становлення криптовалюти в Україні також швидко набирає популярності. 

Підтвердженням цього є те, що станом на 2017 рік Україна є лідером із 

застосування криптовалюти [2]. Таку велику популярність можна пояснити 

кількома причинами. Одна з головних є нестабільність політичної та економічної 

ситуації в країні, через що український споживач шукає надійний та захищений 

спосіб розрахунку. Також приваблює відсутність третіх сторін, що означає 

відсутність посередників між операціями і сплати відсотку за послугу. І ще 

однією вагомою причиною єнезалежність від курсу та цінності грошової одиниці. 

До прикладу національна валюта гривня за період кризи, що триває  з 2014 року 

втратила вартість на 80% [2]. 

 Найбільшого поширення криптовалют в Україні маютьBitcoin,  Ethereum, 

Dash, Monero, Ripple. Лідером по використанню серед цих валют є Bitcoin, про що 

свідчить збільшення попиту на валюту в 5 разів за період 2017 року і 

пропонування ф’ючерс-контрактів на Bitcoin-контракти [2].  

 Але на тлі такої популярності криптовалюти в Україні постають також певні 

труднощі. По-перше, це ускладнення процесу розрахунку криптовалютою, 

оскільки мізерна кількість магазинів, підприємств та організацій приймають такий 

вид сплати за товар та послуги. По-друге, це незрозумілий стан криптовалют по 

відношенню до його легальності як платіжного засобу.  

 Криптовалюта в Україні почала функціонувати ще з 2009 року. Але на той 

час вона не мала такої популярності, тому питання щодо її легалізації не 

поставала так гостро. На сьогоднішній день держава вже не оминути це питання, 

зважаючи на таку популярність серед українських споживачів.  

 Ставлення держави до криптовалюти не можна назвати однозначним. На 

такий висновок наводять дії та заяви представників державної влади. З однієї 

сторони,  голова Ради НБУ України на початку 2017 року заявляє, що Bitcoin  та 

інші види криптовалют є грошовими сурогатами і не можуть бути визнані як засіб 

платежу на законодавчому рівні.До того ж це регулюється законом України «Про 

Національний банк України», відповідно до нього випуск та обіг грошових 

сурогатів та інших грошових одиниць забороняється.  

З іншої  сторони, наприкінці восени 2017 року випускається на розгляд до 

Верховної Ради три законопроекти про врегулювання стану криптовалюти в 

Україні. 

Перший проект закону «Про обіг криптовалюти в Україні» від 06.10.2017 № 

7183, який визначає криптовалюту як право власності замість засобу платежу, що 

означає відповідне його оподаткування [4]. Згідно з цим законом НБУ здійснює  

державне управління в сфері обігу криптовалюти. Також держава не несе 
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відповідальності за фінансові втрати, пов’язані з використанням криптовалюти. У 

свою чергу другий законопроект ««Про стимулювання ринку криптовалют та їх 

похідних в Україні» від 10.10.2017 № 7183-1» ставить за головну мету надання 

правого захисту осіб, що здійснюють видобування криптовалют, професійних 

учасників [5]. І третій закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)» від 30.10.2017 

№ 7246 передбачає зовсім іншу сторону розвитку [6]. Це звільнення від 

оподаткування прибуток від здійснення операцій з купівлі та продажу 

криптовалют, а також їх видобування. 

Дані законопроекти є суперечливими один до одного та складними у своєму 

розумінні. Як було визначено головним науково-експертним управлінням, що не 

варто ускладнювати даний процес створенням інших законів. Натомість 

пропонується внести зміни та поправки до існуючих законів, зокрема «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 

Національний банк України» [4]. Провести конкретизацію щодо законності 

процесу проведення операцій з криптовалютами. Зі схожою позицією виступає 

засновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобанян, він заявляє про 

необхідність законодавчого становлення біткоїна в Україні, але в якості 

альтернативі гривні,а не як вид валюти [3]. Також цікава думка є партнера 

юридичної компанії Axon Partners Ореста Гавриляка. Він зазначає, що 

використання біткоїнів не є незаконним, навіть якщо їх статус не набув правого 

характеру [3]. 

Отже, з проведеного налізу законопроектів та експертних висновків можна 

виявити загальну перспективу законності криптовалюти в Україні, як платіжного 

засобу. Не дивлячись на те, що в Україні розглядаються три законопроекти 

пов’язані з криптовалютою, вони мають свої недоліки і суперечності. Єдиним 

раціональним шляхом для багатьох експертів та науковців є внесення поправок до 

існуючих законів. Необхідність легального статусу криптовалюти в Україні 

полягає в створенні довірливого та надійного ставлення до такого виду 

розрахунку. Тобто, щоб український споживач міг розраховуватися в багатьох 

магазинах та інших установах. Один з головних аспектів має бути те, щоб 

держава намагалися підтримувати кіберзахист процесу, а не намагалися знайти 

шлях наживи через схеми оподаткування.  
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СУТНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ  

ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

Всесвітній процес глобалізації економіки продовжує змінювати нашу 

сучасність. Завдяки розробкам провідних ІТ-фахівців світу в економічному 

просторі ХХІ ст виникли та успішно розвиваються нові віртуальні валюти, що 

стали реальним викликом для валютних ринків світу.Віртуальні криптовалюти є 

зручним і інноваційним способом здійснення платежів, що передбачає високу 

технологічність та цілковитий захист. Завдяки цьому вже мільйони людей у 

всьому світі використовують криптовалюти як засіб платежу. Виконуючи функції 

обслуговування переміщення фінансових коштів, віртуальні валюти виступають 

як інструмент здійснення транзакцій, розрахунково-платіжних та обмінних 

операцій в каналах руху національних грошей і світових валют. 

Основною метою існування криптовалют є створеннянової, революційної 

децентралізованоїмонетарноїсистеми, яка не будерегулюватися банками і не буде 

підконтрольноюдля жодного центральному банку світу. Виходячи із того, 

наскільки швидко розвивається дане явище та якого розголосу і популярності 

набуло обговорення перспективності криптовалют, можна відзначити надвисоку 

актіальність дослідження перспектив та ризиків використання криптовалют в 

сучаних економічних реаліях. 

Разом з появою на фінансовому ринку поняття «криптовалюта» з'явилисятакі 

нові категорії, як  «біткоїни», «блокчейни» і т.д. Для більшості населення 

цікатегорії абсолютно новіта викликають багато питань. Криптовалюта – від 

англійського «cryptocurrency», тобто віртуальна валюта, захищена певною 

криптографією. Насамперед, криптовалюта – цешвидка і надійна система 

платежів та грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і 

непідконтрольна жодному уряду. На початок 2018 року в світі існує вже більше  

1400 криптовалют (Bitcoin, Litecoin, DigixDAO, LibertyReserve, Ripple, Ethereum,  

Peercoin та ін.), але найвідомішою, через стрімкий розвиток, є bitcoin (ВТС). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62816
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Емісія криптовалют відбувається тільки в цифровому вигляді. Будь-хто 

охочий може добувати криптовалюту (займатися майнінгом), використовуючи 

комп'ютерні можливості. До прикладу, за планована емісія криптовалюти bitcoin 

не більшеніж 21 мільйон, тому загалом випускається все менше і менше монет. За 

прогнозами майнерів у 2033 році емісія Вitcoin досягне саме цієї позначки і 

випуск закінчиться. 

На розвиток Bitcoin вплинув також той факт, що у 2015 році Європейський 

Суд звільнив Вitcoin від оподаткування, чим фактично визнав її повноцінною 

грошовою одиницею та дав інвесторам «зелене світло» на її використання. Ця 

віртуальна валюта має значні переваги у тому, що всі операції з її участю 

анонімні, а центр емісії відсутній. Торгові угоди проводятьсятільки в 

електронному форматі, а операції купівлі-продажу даної валюти можна здійснити 

через онлайн-біржі. За допомогою спеціальних обмінних пунктів в онлайн-мере-

жах (WebMoney) або через брокера Форексу (FXOpen) криптовалютув будь-який 

момент можна обміняти на основні валюти світу. Нею можна розраховуватись, і 

навіть зберігати як заощадження. Також, додатковим способом отримання даної 

криптовалюти, окрім офіційної купівлі, є майнінг – тобто «видобуток». Його суть 

в тому, що на комп’ютери користувачів, які знаходяться в різних точках планети, 

встановлюють спеціальне програмне забезпечення за допомогою якого, в 

результаті вирішення певних математичних завдань, створюються біткоіни. В 

даному випадку процес їх створення і розповсюдження не контролюється єдиним 

емісійним центром, а розгалуженість та копіювання інформації забезпечує 

безпеку [3]. Bitcoin подібний до електронних грошей, але саме принципи повної 

анонімності, відсутності контролю і обмеженого випуску відрізняють його від 

роботи електронних платіжних систем. Головною перевагою цієї валюти є те, що 

вона захищена від інфляції, оскільки процедура емісії запрограмована на 

обмежену кількість віртуальних грошей в обороті.  

 Щодо подальших перспектив розвитку і використання криптовалют 

загалом та Вitcoin зокрема, експертні думки розділяються на оптимістичний та 

песимістичний  прогнози.  

 Оптимісти висловлюються щодо подальшого поступового зростання 

курсу ВТС на ринку, навіть до позначки 100 тис. доларів за 1 ВТС. Такі 

перспективи можливо буде втілити, якщо уряди країн офіційно узгодять усі 

нюанси використання Bitcoin як розрахункової валюти. На противагу думкам, що 

«криптовалюти нічим не забезпечені і рано чи пізно обваляться на ринку», 

оптимісти наводять приклад, що золото – це теж просто метал, який реально 

нічим і ніким не забезпечений, але в рамках обмеженості ресурсів та постійного 

зростання попиту стабільно тримає свою вартість. Прогнозоване зростання 

вартості Bitcoin на 2018 рік відбудеться в межах 10-11 тис.доларів. 

Песимістичний прогноз спирається на те, що самі по собі криптовалюти і 

Bitcoin зокрема, поки що не офіційні і через це, їх вартість штучно створена. 

Через такі аспекти, як анонімність платежів та нестабільність вартості, уряди 

країн навряд чи підуть на офіційне визнання – а отже, використання Bitcoin також 

піде на спад. Прогнозована вартість 1 ВТС у такому випадку впаде до 1 

тис.доларів і нижче. Окрім того, гострим питанням стоїть безпека віртуальних 

платежів та віртуальних гаманців. При крадіжці чи втраті певного обсягу 
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криптовалюти, поки що, законодавчо не встановлено, якими правовими нормами 

забезпечується повернення їх власнику і за чий рахунок.  

 Основними ризиками при використанні Bitcoin та факторами, що 

формують його ринкову вартість на даний момент є: 

- безпека платежів та відсутність хакерських атак та збоїв у роботі 

програмного забезпечення; 

- уникнення суперечок всередині самої компанії (у серпні 2017 року Bitcoin 

вже розпався на дві окремі криптовалютир Bitcoin (Original) і BitcoinCash); 

- стабільність світової економіки та відсутність валютних криз на ринку; 

- попит на криптовалюту, що формує її вартість напряму. 

Окрім того, у будь-якої криптовалюти є постійний ризик – ризик конкуренції, 

появи новіших, кращих і більш технологічно захищених криптовалют, які будуть 

біль привабливими для інвесторів та, природньо, збільшать свою капіталізацію 

напротивагу пепередникам.  

Говорячи про загальні перспективи розвитку криптовалют в світовій 

економіці, сучасні експерти наразі не прийшли до єдиної думки. Одні вважають 

ажіотаж навколо криптовалют занадто «роздутим» і що ця «мильна бульбашка» 

скоро має обвалитися та поступово зникне через недовіру інвесторів. Інші ж 

вважають криптовалюти – валютами майбутнього, що подібно до золота, з часом 

увійдуть навіть у резервні системи країн.  

Проте, проаналізовані факти дають можливість вже чітко стверджувати про 

«технологічний прорив» та нову епоху у здійсненні сучасних розрахунків, адже 

саме криптовалюти дають змогу здійснювати усі платежі в режимі онлайн, 24/7 і 

при цьому, швидкість транзакцій є просто вражаючою. Окрім того, вартість 

здійснення транзакцій у системі будь-якої з криптовалют складає близько 1%, що 

в порівнянні із банківськими 2-4% суттєво виграє. Також, криптовалюти наразі є 

потенційно важливими та перспективними для територій та країн, де банківські 

системи недостатньо розвинуті, а фінансові послуги для підприємницького 

сектору суттєво обмежені. 

 

Література: 

1. Лист Національного банку України «Щодо віднесення операцій з 

«віртуальною валютою/криптовалютою «Bitcoin» до операцій з [...] від 

08.12.2014 р. № 29-208/72889. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14 

2. Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної 

валюти/криптовалюти» Bitcoin // Офіційне Інтернет-представництво НБУ. – 

10.11.2014. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608. 

3. Куцевол М.А. Поняття та економічна природа крипто валюти / М.А. 

Куцевол, О.А. Шевченко-Наумова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ir. kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf 

4. Косарев В. Е. Взрывоопасная валюта биткоин // Банковское дело. — 

2014. — № 4. — С. 39–41 

5. Криптовалюта: що це таке і які перспективи її поширення – думка 

експертів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://groshi-v-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608.%20
http://groshi-v-kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yaki-perspektyvy-jiji-poshyrennya-dumka-ekspertiv.html


236 

 

kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yaki-perspektyvy-jiji-poshyrennya-

dumka-ekspertiv.html 

6. Поливка Н. Криптовалюти і «різноманітнібіткоіни» / Н. Поливка // 

Юридична Газета online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/ 

kriptovalyuti-i-riznomanitni-bitkoini.html 

7. Лук’янов В.С. Зародження ринку криптовалюти в інформаціин̆о-
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Черкашин М. Ю. 

«Організація обслуговування на транспорті», 2 курс 

«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» 

Науковий керівник – викладач вищої категорії предмету  «Економіка 

підприємства» Пономаренко М. М. 

 

Криптовалюти: становлення, перспективи, ризики 

 

Криптовалюта - різновид цифрової валюти, створення і контроль за якою 

базується на криптографічних методах. Як правило, облік криптовалюти 

децентралізован. Функціонування даних систем засновано на таких технологіях 

як блокчейн, спрямований ациклічний граф, консенсусний реєстр (ledger) та інші. 

Інформація про транзакції зазвичай не шифрується і доступна у відкритому 

вигляді. Для забезпечення незмінності бази ланцюжка блоків транзакцій 

використовуються елементи криптографії (цифровий підпис на основі системи з 

відкритим ключем, послідовне хешування). 

• Цифрова (електронна) валюта - електронні гроші, які використовуються як 

альтернативна або додаткова валюта. Найчастіше їх вартість прив'язана до 

національних валют, але є й інші бази для обміну. Прив'язка може бути до 

дорогоцінних металів. 

• Криптографія (від грец. Κρυπτός - прихований і γράφω - пишу) - наука про 

методи забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації 

стороннім), цілісності даних (неможливості непомітного зміни інформації), 

аутентифікації (перевірки справжності авторства чи інших властивостей об'єкта), 

а також неможливості відмови від авторства. 

• Блокчейн - вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний 

ланцюг блоків (зв'язний список), що містить інформацію. Найчастіше копії 

ланцюжків блоків зберігаються на безлічі різних комп'ютерів незалежно один від 

одного. 

• Хешування (англ. Hashing) - перетворення масиву вхідних даних довільної 

довжини в (вихідну) бітовий рядок встановленої довжини, що виконується 

певним алгоритмом. Функція, яка втілює алгоритм і виконує перетворення, 

називається «хеш-функцією» або «функцією згортки». Початкові дані 

називаються вхідним масивом, «ключем» або «повідомленням». Результат 

http://groshi-v-kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yaki-perspektyvy-jiji-poshyrennya-dumka-ekspertiv.html
http://groshi-v-kredit.org.ua/kryptovalyuta-scho-tse-take-i-yaki-perspektyvy-jiji-poshyrennya-dumka-ekspertiv.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/%20kriptovalyuti-i-riznomanitni-bitkoini.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/%20kriptovalyuti-i-riznomanitni-bitkoini.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/%20kriptovalyuti-i-riznomanitni-bitkoini.html
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перетворення (вихідні дані) називається «хешем», «хеш-кодом», «хеш-сумою», 

«зведенням повідомлення». 

Про економічну суть і юридичний статус криптовалюти ведуться дискусії. 

Залежно від країни, криптовалюта розглядається як платіжний засіб, специфічний 

товар. Може мати обмеження в обороті (наприклад, заборона операцій з ними для 

банківських установ). 

Найвідомішою і найпоширенішою криптовалютою на сьогодні є Bitcoin. 

Криптовалюта нічим не забезпечена і існує чисто на довірі користувачів. 

Основна перевага, яке приваблює користувачів Bitcoin, це анонімність. Але 

будь-яка держава хоче отримувати доступ (наприклад, за рішенням суду) до 

персональних даних, щоб протидіяти злочинності. На сьогодні є випадки 

використання криптовалюти для оплати наркотиків, терористичних актів, вбивств 

на замовлення і такі факти виступають проти поширення таких систем платежів. 

Поки буде існувати анонімність, криптовалюти працюватимуть. Як тільки 

відбудеться деанонімізація, популярність таких розрахунків може впасти до 

мінімуму. 

Якщо виключити використання криптовалюти для кримінальних операцій, то 

це забезпечить нові можливості для фінансових технологій і дозволить 

споживачам економити гроші. 

Основною метою було створити систему незалежних угод, коли електронний 

платіж відбувається без впливу зовнішнього регулятора, тобто без можливості 

скасувати, заблокувати або оскаржити транзакцію. Для функціонування і захисту 

платежів використовуються криптографічні методи, при цьому інформація про 

транзакції не шифрується і завжди доступна у відкритому вигляді. 

Сьогодні в світі налічується більше 1,7 тис. Віртуальних валют. Понад 600 

серед них є активними, а ринкова вартість 30 валют більше $ 1 млрд. Інтерес до 

віртуальних валют різко зріс після досягнення рівня капіталізація Bitcoin $ 1 млрд. 

Bitcoin перша криптовалюта, яка була створена в 2009 році. Bitcoin можуть 

використовуватися для обміну на товари або послуги у суб’єктів, які їх 

визнають. Обмін на класичні валюти відбувається через онлайн-сервіс обміну 

цифрових валют, інші платіжні системи або обмінні пункти. 

До ряду переваг Bitcoin можна віднести: відкритий код криптовалюти, 

безмежні можливості транзакцій, пірінгову мережу криптовалюти і відсутність 

інфляції, оскільки кількість монет в цій системі зростає з певною швидкістю, яка 

повинна збігалася зі швидкістю видобутку золота на планеті. 

Загальна кількість монет не повинна перевищувати 21 мільйон, по 

досягненню яких емісія буде зупинена. З огляду на зростання складності 

видобутку наступних монет, існує прогноз, що ліміт валюти буде вичерпано за 

наступні 130 років. 

Одним з найголовніших недоліків криптовалюти є те, що НБУ, Нацкомісія з 

цінних паперів і Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, вважають, що складна правова природа криптовалют не дозволяє їх 

визнати ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, 

ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані 

грошовим сурогатом. 
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На мій суб’єктивний погляд, криптовалюта в нашій країні має дуже незначні 

і «непрозорі» перспективи розвитку, не кажучи про її закріплення  у вигляді 

національної валюти чи визнання її видом грошей. Беручи до уваги те, що емісія 

того ж самого Біткоіна, при збереженні темпу його розвитку, буде зупинена вже, 

приблизно, через 130 років, то можна зробити висновок, що криптовалюта – це 

предмет сучасності і не більше. А тому робити якісь плани на майбутнє і 

використовувати криптовалюту з надією на її подальший розвиток дуже 

ризиковано і, можна сказати, неможливо. Але при раціональному і правильному 

використанні на сьогоднішній день, завдяки криптовалюті, є люди, які роблять 

великі статки, користуючись галасом суспільства навколо неї. Та не слід забувати 

про шахраїв, які завжди готові скористатись  вашим незнанням чи невпевненістю. 

А оскільки криптовалюта це нове, не до кінця вивчене, а в деяких випадках і 

незрозуміле «явище», я вважаю, що не варто ризикувати власними коштами, 

здоров’ям і нервовою системою. 

 

Якименко А.В. 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 3 курс 

Київський національний торговельно – економічний університет 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Гербич Л.А 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВРОЗВИТКУ 

КРИПТОВАЛЮТИ BITCOIN 

 

Розвиток Інтернет–ринку акумулював чималі кошти і це призвело до 

розвитку популярних сьогодні безпечних транзакцій в глобальній мережі. 2009 

рік можна по праву вважати роком народження практичної версії нової форми 

валюти – криптовалюти, яка задумувалася спочатку як система, що дозволяє 

швидко, ефективно і безпечно здійснювати перекази в мережі. Саме в 2009 році 

був запущений протокол системи, яка сьогодні набула широкого розповсюдження 

як Інтернет–валюта біткоін [1, с.287]. 

Біткоін є найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою в світі. Він почав 

ставати не просто способом полегшеної транзакції грошових коштів в Інтернеті, 

але і придбав цінність як самостійна валютна одиниця, хоча і з високим 

волатильним курсом, але, тим не менше, з капіалізацією, яка на піку становила 

понад 200 млрд. дол. США [2]. 

Незважаючи на відсутність будь–якої державної підтримки, така система 

отримала велику популярність за дуже короткий термін. 

Метою функціонування криптовалют є створення незалежної від 

регулювання альтернативної платформи, в якій перекази, порівняно з 

альтернативними напрямами, здійснюються швидше та з мінімальними 

транзакційними витратами, а також не існує потреби зазначення персональних 

даних. 

Мережа біткоін заснована на «блокчейн» (ланцюжку блоків) і є публічним 

регістром, який зберігає дані про всі транзакції системи. Дані транзакції захищені 

електронними підписами користувачів – учасників мережі, які видобувають 
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біткоін чи проводять з ним будь–які операції. Зовнішньо система працює 

аналогічно будь– якій електронній платіжній системі, наприклад, Webmoney.  

Нові біткоіни створюються за допомогою процесу, який називається 

майнінгом. Майнінг – це вирішення якогось складного криптозавдання. Для 

виконання цих завдань використовуються потужні комп’ютери або сервери.З 

кожним роком алгоритм отримання BTC ускладнюється, аби обмежити річну 

емісію криптовалюти та не допустити інфляцію[1, с.289]. 

Всього на сьогодні видобуто понад 16 мільйонів біткоінів, що становить 76 % 

від запланованого випуску. Максимальна кількість випущених біткоінів має 

становити 21 мільйон. Остання монета має бути видобута  в 2140 році, проте за 

підрахунками аналітиків випуск останнього біткоіна розраховано на 2033 рік [3, 

с.231]. 

Протягом жовтня–листопада 2013 року в світі відбулося дуже динамічне 

зростання курсу біткоіна – він досягнув позначки близько 1100 дол., в той час як 

до цього був на рівні 100 дол./біткоін, що в 11 разів менше. Причиною такого 

стрибка було зростання спекулятивного інтересу до цієї криптовалюти, оскільки 

ті, хто вчасно провів арбітражні операції з біткоінами, змогли свої невеликі суми 

збільшити в десятки разів. Потім курс біткоіна почав плавно спадати і протягом 

2014– 2015 рр. перебував у межах 250–322 долари за біткоін. Середня ціна одного 

біткоіна в 2016 р. становила 574 дол. США. В грудні 2017 року ринкова вартість 

одної монети сягала 15043 дол. США,  а станом на 28 березня 2018 року це 

значення опустилося до позначки 7866 дол. США[2]. 

Економісти пов’язують ріст ціни на дану криптовалюту з підвищенням 

попиту на неї в Китаї, хоча влада країни обмежила її використання через ризик 

застосування біткоінів як каналу для виведення грошей з країни. Проте, як 

стверджують дослідники, інвестори дедалі частіше купують біткоіни у якості 

безпечного активу або у випадках пониження цін на акції. 

Легалізація цих віртуальних грошей в світі є досить різноманітною. В США 

біткоін визнано одним з видів платежів в електронній комерції, а в Німеччинні 

дана валюта відноситься до категорії приватних грошей, за допомогою яких 

можуть здійснюватися багатосторонні клірингові операції. На початку 2017 р. у 

Відні (Австрія) офіційно відкрився перший у світі біткойн–банк («Bitcoin–Bank»), 

а в Японії з квітня 2017 р. біткоіни стали виконувати функцію повноцінної валюти 

[4, c. 635]. В Іспанії готується відкриття 7 тис. банкоматів для обміну біткоінів на 

євро, 3 тис. таких банкоматів наявні в Польщі .  

Інша тенденція спостерігається в таких країнах, як Росія, Еквадор, Киргизія, 

де використання біткоінів заборонено. У Китаї їх використання заборонено тільки 

для фінансових інституцій. 

Основними перевагами даного виду валют є відсутність емісійного центру, 

контролю та обмежень випуску, повна анонімність, здатність генерувати валюту 

самостійно за допомогою майнінгу, захищеність від інфляції, відсутність впливу 

факторів зовнішнього середовища (окрім ринкових попиту і пропозиції). 

Криптовалюта цікава тим, що вона не належить конкретній людині або 

регулятору, при цьому немає єдиного центру емісії і нагляду. Все, що 

відбувається всередині системи, це дії самих користувачів і безпосередніх 

власників цифрових грошей. Проте, попри всі переваги та різноманітність 
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поширення біткоінів їх перспективи достатньо неоднозначні. Одні країни 

регламентують цю валюту на законодавчому рівні та стимулюють її обіг, інші ж 

навпаки – забороняють її використання або вносять істотні обмеження щодо обігу 

цієї валюти [5, с.158].  

В Україні офіційно заборонено користуватися біткоінами, оскільки, за 

визначенням НБУ вони не мають ніякого забезпечення і юридично закріплених за 

ними осіб, не контролюються жодними державними органами. Та незважаючи на 

це українські ІТ–фахівці продовжують інвестувати в дану валюту, в результаті 

чого Україна сьогодні займає 5 місце за кількістю користувачів біткоін– 

гаманцями серед різних країн світу [4, c. 637].  

Незважаючи на всі різні думки стосовно криптовалют, варто визнати, що їх 

поява на світовому фінансовому ринку є феноменом, який у теорії може 

докорінно змінити наявну в світі фінансову систему. Теоретично криптовалюта 

може позитивно вплинути на бізнес, оскільки відсутність комісії під час 

здійснення операцій дасть змогу підприємствам отримати вільні кошти, які 

будуть використані на розвиток виробництва, та в цілому зменшити витратну 

частину суб’єктів господарювання. Висока швидкість проведення операцій із 

криптовалютами дасть змогу економити витрати часу та робочої сили, підвищити 

динамічність підприємницької діяльності, що позитивно вплине на економіку 

У підсумку можна сказати, що криптовалюта це новий, цікавий, а також 

корисний досвід для користувачів Інтернет, якому супроводжує розвиток 

технологій і світові тенденції. 
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ОГЛЯД РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 

НАЙПОПУЛЯРНІШИХ З НИХ  

 

У наш час кожна людина здійснює певні фінансові операції за допомогою 

кредитної картки, інтернет-банкінгу або телефонних програм для задоволення 

особистих потреб. Гроші, які ми використовуємо, знаходяться під контролем 

центрального банку, а це означає, що уряд їх видає та контролює. З огляду на те, 

що більшість людей прагне до фінансової незалежностібуло створено валюту, яка 

не залежить від світової фінансової системи. 

Коли ви думаєте про криптовалюту, то перше, про що згадуєте - це біткоін. 

Але крім біткоіна, існує понад тисячу різних криптовалют. Популярність валюти  

оцінюється за ємністю ринку - кількості грошей, які вже вкладені в 

криптовалюту.Згідно з інформацією сайту CoinMarketCap,станом на 23.03.2018 

сумарний обсяг ринку криптовалюти - $334 мільярди [1] . 

Згідно з розрахунками біткоіни займають 44% від загального обсягу ринку, 

налічують більше 16 мільйонів одиниць, а вартість станом на 23.03.2018   

становить $8 704,25 [1]. Але останнім часом інвестори, для яких біткоіни 

коштують надто дорого, віддають перевагу іншим криптовалютам. 

У 2013 році засновник журналу BitcoinMagazine - Віталій Бутерін 

запропонував ускладнити систему біткоінів. Так з'явився Ethereum. Кошти на 

реалізацію проекту збирали через краудфандінг, де кожен охочий міг вкласти 

гроші в проект. Ethereum стартував у 2015 році. Нову криптовалюту часто 

називають біткоіни версії 2.0[2] . 

Ethereum (ефіріум, ефір) охоплює 16% загального обсягу ринку 

криптовалюти, налічує більше 98 мільйонів одиниць, а вартість станом на 

23.03.2018    складає $537,63 [1] . 

Основна відмінність ефіру від біткоінів у тому, що ця криптовалюта працює 

за принципом «розумних контрактів». 

Подібні контракти створені для того, щоб повністю виключити людський 

фактор і посередників. Розумний контракт укладається між двома учасниками - 

підписантами. Підписом є числовий ключ. Сам блокчейн працює як гарант - якщо 

умови контракту дотримуються, обидві сторони отримують свої покупки. 

Розумні контракти й ефір зможуть взяти на себе обов'язки букмекерів. 

Наприклад, коли роблять ставки на те, хто з бійців - боксер Флойд Мейвезер або 

боєць ММА Конор Макгрегор, переможе в матчі. Вказують умови угоди в смарт-

контракті, ставки списуються з персонального гаманця і зберігаються в 

блокчейні. Коли матч закінчується, система перевіряє результати і переводить 

виграш переможцю. 

І хоча в біткоінів є примітивна форма, саме в системі ефіру почалося 

повноцінне використання «розумних контрактів». 

Більшість криптовалют є відділеннями від біткоінів: береться код біткоіна, 

поліпшується або незначно змінюється і на основі створюється нова 

криптовалюта. Але не у випадку з Ripple - його код написаний із нуля, під 

замовлення різних венчурних фондів. 

http://coinmarketcap.com/currencies/views/all/
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Спочатку ідея подібної платіжної системи була придумана в 2004 році 

Райаном Фуггером. Тоді створилася закрита система для невеликої компанії. 

Вперше система запрацювала в 2012 році. 

Основна функція Ripple - збільшення швидкості транзакцій за банківськими 

операціями. А також Ripple дає змогу заощадити на транзакціях. Калькулятор на 

офіційному сайті Ripple показує: якщо оборот банку $5 мільйонів, то можна 

заощадити $3,5 на кожній транзакції. А це економія в $ 3,5 мільйона щорічно[2] . 

Технологія Ripple вже використовується великими банками: Bank of 

America, HSBC, а Western Union «експериментує» з протоколами Ripple. 

Ще одна відмінність від біткоінів - криптовалюту Ripple не можна майнити у 

звичному сенсі слова. Це централізована система, де всі цифрові гроші належать 

одній компанії Ripple Lab. На даний момент існує близько 39 мільярдів одиниць 

криптовалюти, і засновники системи збираються продовжити випуск до 100 

мільярдів одиниць [2] . 

Але це не означає, що компанія просто роздає криптовалюту. 

При видобутку біткоінів і ефіру комп'ютери повинні витрачати 

обчислювальні потужності на рішення вигаданих завдань, які не несуть ніякої 

користі, в той час як з Ripple компанія «орендує» потужності вашого комп'ютера 

для обробки величезних масивів наукових даних[2] . 

За обробку невеликого шматочка інформації користувач отримує винагороду 

у вигляді валюти Ripple, яка за розрахунками складає 7% від загальної вартості 

ринку криптовалюти та коштує $0,658148 (станом на 23.03.2018) [1] . 

Litecoin був запущений у 2011 році колишнім інженером Google Чарльзом Лі. 

І якщо біткоіни розцінювався як «золото», то Litecoin називають «сріблом"» 

криптовалюти. Litecoin - хардфорк (відгалуження) від біткоіна. Основа коду і 

принципи роботи у криптовалют однакові. 

Litecoin, як і багато подібних криптовалют, створювався з метою поліпшити 

систему біткоін. Так, у системі Litecoin різниться процес майнінгу. Якщо в біткоін 

блоки створюються кожні 10 хвилин, то в Litecoin це відбувається швидше - 

кожні 2,5 хвилини. Саме тому Litecoin може обробити більшу кількість транзакцій 

ніж у системі біткоінів. 

Кількість криптовалюти обмежена - 84 мільйони одиниць. На основі даних 

CoinMarketCap визначено, що ця криптовалюта налічує більше 55 мільйонів 

одиниць та охоплює 3% загальної вартості ринку, а вартість на момент написання 

складає $164,47 [1] . 

Також для майнінгу в Litecoin не потрібні сильні обчислювальні потужності, 

як для біткоіна, а основний акцент робиться на оперативній пам'яті 

обчислювальної машини. 

Отже, можна зробити висновок, що існує багато видів криптовалют , але 

одна з них є лідером інвестицій і називається «Біткойн». Біткойн - це перша 

децентралізована цифрова валюта і найвідоміша серед інших цифрових грошей. 

Біткоїн - це нова електронна система готівки, яка базується на науковій логіці. Ця 

логіка походить від математичних баз та протоколу, на якому будується біткойн. 

Біткінери не хочуть, щоб бланкові двері були вбудовані в протокол, або 

дозволити банкам чи урядам отримувати будь-який доступ до своїх грошей - це 

цілковита точка біткойна. 
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Біткойни та інші види криптовалют є майбутнім для нових інвесторів, для 

створення нового бізнесу, майбутнього, незалежного від впливу інших людей на 

нього, але це дуже небезпечно, якщо воно не використовується правильно. 

Біткойнплатформа надзвичайно зросла, але ціна криптокону дуже нестабільна. 

Проте, він має багато можливостей та загроз для людей та / або держави. На мій 

погляд, ми повинні більше досліджувати криптовалюту, щоб мати великий багаж 

знань, який може допомогти нам у майбутньому. 
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REVEALING BLOCKCHAIN POTENTIALS 

 

Innovation enthusiasts and Internet community experts strongly believe that 

introduction of the blockchain technology is a real breakthrough of the 21st century, 

equivalent to invention of Internet in the past century. However, to the most of web-

users this technology still remains a blind spot. So what is blockchain intended for? 

What are the technology highlights? And finally, what are the key potential application 

fields for this technology in the nearest future? This article will try to answer the above 

questions andreveal the nature of blockchain technology to a wider audience. 

Blockchain is an ever-growing chain of blocks, linked and secured by means of 

cryptography. Blocks are added to the existing chain in a linear and chronological order. 

Every block normally contains a cryptographic hash (a kind of a reference link) of the 

previous block, a timestamp and transaction data. Structurally, a blockchain is a 

decentralized distributed ledger used to record transactions and track assets across a 

number of computers (nodes) within a specific business network. Virtually, any item of 

value, including tangible (houses, cars, lands) and intangible (patents, copyrights etc.) 

assetscan be tracked and/or traded within the blockchain network. Such a network 

structure prevents records from being altered retrospectively without changing all 

subsequent blocks. The blockchain database is governed autonomously through a peer-

to-peer network and distributed servers. Each transaction in the ledger is verified by a 

consensus of most participants of the network. The transaction history is stored within 

the blockchain network starting from the genesis block (the very first block in the chain) 

to the most recent block.And, once entered, the data can never be erased. This 

technology advantage provides vast opportunities for development of reliable data 

storage and management systems. 

In order to realize how a blockchain works and to evaluate its huge potential for 

revolutionizing business networks and data management systems, the following crucial 

blockchain highlightsmust be considered. 

1. Distributed ledger technology (DLT): A ledger itself is not a novelty, as it has 

been used in bookkeeping since the 13th century. However, the blockchain technology 

implies a new approach to the ledger concept: it is supposed that all network 

participants have access to this ledger. With a shared ledger, transactions are recorded 

only once eliminating the data duplication, which is typical of traditional business 

networks. In addition, the DLT suggests that all the data are stored in multiple servers 
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worldwide and there are no central authorities to control the network. So, the distributed 

ledger key point is decentralized data storage. 

2. P2P network: A peer-to-peer (P2P) network suggests that all the tasks and 

workloads are distributed between equally privileged system participants (peers), 

forming a network of nodes. Apart from a traditional client-server model, the P2P 

system implies that peers are both suppliers and consumers of certain resources. A P2P 

technology suggests there is no central server, whereas all the data are stored in nodes 

worldwide. 

3. Permissions: Blockchain can be either permissioned, or permissionless. The 

permissioned (private) network provides each system participant with a unique identity 

code, enabling the user to access the network and transaction details. Permissioned 

blockchains are similar in nature to traditional banks, as they are controlled and 

governed by respective blockchain founders. A permissionless (public) network 

suggests that anyone with proper hardware and software can join it. Every node of such 

a network has as much transmission power, as others. 

4. Consensus: A consensus algorithm is a computing process used to achieve 

agreement on a single data value among distributed processes or systems. This 

algorithm is designed to achieve reliability in a network with multiple unreliable nodes. 

Solving this issue, known as the consensus problem, is important in distributed 

computing and multi-agent systems, like blockchain. In the blockchain the consensus 

can be achieved by employment of such computing algorithms as Proof-of-Work 

(PoW), Proof-of-Stake (PoS), Proof-of-Burn (PoB), Proof-of-Elapsed-Time (PoET), 

and Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). 

5. Smart contracts: A smart contract is a digital agreement or a set of rules that 

regulate a business transaction. It is stored on the blockchain and executed 

automatically as a part of a transaction. The purpose of the contract is to ensure higher 

transaction security, as compared to the conventional contractual law, and to reduce the 

costs and delays associated with traditional contracts. In addition, smart contracts allow 

performing credible transactions without involving third parties. These transactions are 

normally trackable and irreversible. 

Despite and owing to the complicated technology infrastructure, the blockchain is 

capable to significantly facilitate the data transfer, storage and management processes in 

the most diverse fields of application. Some of the most prominent blockchain use 

casesare listed below. 

1. Bitcoin [1]& Ether [2]: The blockchain is best known as a technology behind 

such a cryptocurrency, as Bitcoin. It is the first decentralized digital currency, initially 

serving as a reward for a process known as mining – the process of generating new 

blocks in the chain by computation of a complicated puzzle. Bitcoin was originally 

created as an alternative medium of payment in the most impoverished countries. 

Unlike Bitcoin, the primary purpose of Ether (another blockchain-powered digital 

currency) is to facilitate and monetize the operation of Ethereum (open-source public 

platform and operating system) to enable developers to build and run distributed 

applications (DApps). 

2. Hyperledger [3]: Linux Foundation launched this umbrella project of open-

source blockchains and related tools in December 2015. The objective of the project is 

to promote the cross-industry collaboration by developing blockchains and distributed 
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ledgers in order to improve performance and reliability of these systems. Currently 

Hyperledger runs 4 blockchain platforms: Hyperledger Burrow (permissioned Ethereum 

smart-contract blockchain); Hyperledger Fabric (permissioned blockchain infrastructure 

aimed at DLT projects); HyperledgerIroha (mobile applications), and 

HyperledgerSawtooth (blockchain using the “Proof-of-Elapsed-Time” consensus 

algorithm). 

3. Bitfury [4]: This multi-business blockchain-oriented company is the biggest 

industrial mining facility beyond China. In addition, the company is a leadingsoftware 

developer and hardware designer for Bitcoin blockchains. The company’s offices are 

scattered around the globe and are available particularly in the US, Hong Kong, Great 

Britain, the Netherlands, Iceland and Georgia. 

This list of blockchain-related projects is far from being complete. However,it is 

alsoadvisable tofocus on outstanding blockchain potentials in other fields of application. 

1. Government services: Blockchain is capable to facilitate the provision of 

government services, including circulation, submission and management of public 

documents especially in developing countries. On April 13, 2017 the State Agency for 

e-Governance of Ukraine and The Bitfury Group signed an unprecedented 

“Memorandum of Interaction and Cooperation" intended to create the first full-scale 

blockchain e-governance program in Ukraine. One year prior to this event, The Bitfury 

Group announced that it had signed an agreement with the Government of Georgia to 

launch there the pilot blockchain-based land register, which is currently integrated into 

the governmental digital records system [5]. 

2. Insurance: For insurance providers it is critical to efficiently process claims, 

verify the actual insurable event occurrence, and provide customers with fair and timely 

payouts. In case of using blockchain in this field, the policy conditions are written into 

smart contracts that are stored on the blockchain and the publicly available data can be 

accessed via Internet. So, whenever an insurable event occurs, the insurance policy is 

triggered automatically.The claim is processed in accordance with the terms of the 

policy specified in the smart contract, and the customer is paid. 

3. Identity services: This must be one of the most promising fields for blockchain 

application. The blockchain-based identity can be employedto manage passports, ID 

cards, birth, wedding and death certificates, etc. 

Certainly, this is just a short list of all potential blockchain use cases, as the full list 

of its immense opportunities seems to be infinitely long. 

Consequently, despite the relative infancy of the blockchain technology as 

compared to conventional data storage and communication systems, the blockchain has 

already become a real breakthrough in the world of digital data management. The ever-

growing interest in this know-howamong developers, business experts, private and state 

companies contributes to advancement and rapid penetration of this novelty into new 

application fields. Moreover, taking the huge blockchain potential into account, the 

further successful  technology development seems to be doubtless. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ 

 

Насьогодні блокчейн технології швидко розвиваються і торкаються усіх сфер 

нашого життя. Щодо фінансових ринків , то блокчейн технології допоможуть 

подолати дуже багато проблем , таких як: швидкість переказів, комісія переказів, 

прозорість та фінансові операції без участі посередників.  

Аналіз McKinsey&Company показує, що сукупний дохід світового ринку 

платежів в 2015 році оцінювався більш ніж в $ 1,8 трлн. Сегментміжнародних 

платежів становить близько 17-20% цього ринку, а загальна виручка фінансових 

інститутів від цих сервісів склала в 2015 році значні $ 300 млрд. [6] 

Ринок міжнародних платежів можна умовно розділити на B2B і C2C-

перекази. 

Сегмент приватних переказів займає 0,5% ринку, або $ 405 млрд платежів в 

2015 році, при виручці $ 25 млрд і операційної рентабельності близько 6%. На 

відміну від ринку приватних переказів, корпоративний сегмент має воістину 

величезні масштаби - $ 135 трлн платежів на рік. У 2015 році дохід від 

корпоративного сегмента склав близько $ 240 млрд, а операційна рентабельність - 

близько 0,2%.[6] 

Рівень плати за транзакцію в B2B-cегмент варіюється в залежності від банку. 

Середньосвітовий рівень становить $ 30-40 при сумі платежу $ 15 000-20 000. [6] 

Очевидно, що рівень плати за транзакції в міжнародному сегменті вищий, 

ніж для внутрішніх платежів. Виникає питання, чому зовнішні платежі настільки 

дорожче внутрішніх. 

Відповідь проста: цей сегмент в меншій мірі піддається конкуренції і 

набагато повільніше трансформується. До сих пір зберігається складна структура 

взаємодії кореспондуючих банків, також необхідно дотримуватися різні 

регуляторні правила, через що дублюється функціонал. 
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Витрати банків на платежі можуть становити значні суми, через що за цим 

напрямком у банків не найвища маржинальність. 

Створювані альтернативні проекти з використанням технології блокчейн 

припускають автоматичну обробку платежів в реальному часі, а також побудова 

тимчасової платіжної системи без участі посередників. Вартість транзакції в 

блокчейн мережі BitcoinCash становить зараз близько $ 0,21. Проект Ripple 

анонсує вартість транзакції в $ 0,00047, а витрачений на неї час - 4 секунди. [5] 

Блокчейн дозволяє без наявності централізованого посередника 

підтверджувати транзакції між учасниками. 

Наприклад, клієнтові потрібно з українського банку перевести кошти, 

скажімо, в Сінгапур. Сьогодні, щоб здійснити міжнародний платіж вам буде 

потрібна мережа банків-кореспондентів, які мають відносини з банком 

одержувача платежу. 

У блокчейне платежі здійснюються безпосередньо в автоматичному режимі. 

Як анонсують розробники, нові системи допоможуть в майбутньому скоротити 

витрати на міжнародні перекази на 50% -60%. 

При цьому для повноцінного використання всього функціоналу технології, 

включаючи смарт-контракти, міжнародному банківському співтовариству 

доцільно буде замислитися про можливість використання єдиного розрахункового 

інструменту, який буде корелювати з кошиком світових валют і мати аналогічну 

волатильність. 

Компанія Ripple активно працює над створенням платформи xCurrent. Проект 

передбачає передачу повідомлень між сторонами, конвертацію і сам платіж. 

Проект xCurrent не відноситься до класичних блокчейн-систем і має іншу 

архітектуру. 

Компанія розвиває філософію «інтернету цінностей», коли гроші 

переміщаються в мережі так само швидко, як швидкість поширення інформації. 

xCurrent -  це real-timecrosssettlement система, яка дозволяє обмінюватися 

транзакціями в реальному часі. 

Технологія компанії не передбачає повної децентралізації - інформація про 

транзакції зберігається на серверах обмеженого числа учасників, в так званому 

«довіреному» сегменті мережі. 

Цей підхід дозволяє істотно підвищити швидкість проведення транзакцій, 

реалізувати можливість скасування платежів в разі помилки, що принципово 

відрізняє проект, наприклад, від блокчейна Bitcoin. 

Зараз Ripple тестує свій сервіс з більш ніж 100 фінансовими організаціями. 

Слід зазначити, що проект xCurrent - це окремий напрямок, яке не пов'язане 

безпосередньо з криптовалюта Ripple. Технологічно проект розділений на кілька 

частин, кожна з яких відповідає за відповідну частину в платіжної інфраструктури 

та об'єднується з іншими платіжними мережами на базі протоколу ILP 

(InterledgerProtocol). Поки проект на ранній стадії розвитку і його важко назвати 

реальною альтернативою міжнародній платіжній системі.[5] 

Блокчейн - відносно молода технологія, яка на сьогодні ще має обмеження по 

швидкості операцій і масштабування. 
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Системи на базі блокчейн ще не можуть зрівнятися по швидкості і масштабу 

операцій зі світовими платіжними системами, що обслуговують банківські 

картки. Найбільші з них можуть обробляти до 65 000 транзакцій в секунду. 

Для порівняння: швидкодія Ripple становить до 1500 операцій в секунду, 

Bitcoin Cash - до 60, Bitcoin - до 7 операцій в секунду. Кількість активних 

користувачів криптокошельків становить зараз в світі від 10 до 25 млн осіб, що 

істотно поступається числу клієнтів глобальних платіжних сервісів, які 

обчислюються мільярдами. 7] 

Незважаючи на це, технологія блокчейн вкрай швидко розвивається, і, 

можливо, в найближчі 1-2 роки ми побачимо нове покоління рішень на її базі. 

Можна відзначити наступні відомі проекти - Lightning Network, Sharding, Plasma, 

DAG. 

Нещодавно урядом Венесуели був запущений проект по емісії національної 

криптовалюти EI Petro, яка передбачає забезпечення нафтовими резервами. 

Звичайно, викликає питання можливість повноцінної інтеграції цього проекту в 

глобальну платіжну систему, перш за все, по комплаєнс-процедурам, але, 

можливо, проект і не ставить перед собою такого завдання. 

Отже, технологія блокчейн знаходиться на ранньому етапі свого розвитку. 

Існуючі рішення поки , що не здатні повністю замінити діючу систему 

міжнародних платежів. Однак технологія зараз вкрай швидко розвиваються, 

знаходить свої ринкові ніші і велика кількість напрямків для впровадження. 

Зацікавленість фінансових інститутів в скороченні витрат, а клієнтів - в 

зниженні вартості і підвищенні швидкості платежів буде підштовхувати ринок до 

використання нових технологій для поетапної трансформації бізнесу. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ 

 

Процес залучення інноваційних технологій для оновлення економічного 

потенціалу фінансової системи України є вкрай актуальним питанням, 

розв’язання якого потребує системного аналізу. Одними з найбільш динамічних 

складових фінансової системи через посилення глобалізації та залучення 

закордонних інновацій стають  фінансові ринки. Окрім того, через погіршення 

функціонування фінансової системи потребує реформування державних фінансів 

задля пожвавлення перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет та 

позабюджетні фонди. Використання технології блокчейн дозволить вирішити 

поставлені проблеми. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану та  перспектив використання 

технології блокчейн для покращення функціонування фінансового ринку та 

певних складових державний фінансів (бюджетна система). 

Питання щодо залучення технології блокчейн у фінансовій сфері 

аналізується у працях багатьох вчених: Потенчука Г.М. [1] , Волосовича С.В. [2] 

та інших. Проте вони враховували це питання узагальнено, у відповідних працях 

недостатньо приділяється увага застосуванню технології блокчейн у сфері 

державних фінансів задля покращення функціонування бюджетної системи. 

 Фінансова система як невід’ємна рушійна складова соціально-економічного 

розвитку держави потребує постійного оновлення для відновлення конкуренції 

(враховуючи досвід зарубіжних партнерів). Найшвидше процес впровадження 

інноваційних технологій проходить на фінансових ринках.  

Останні десятиріччя традиційний фінансовий ринки стрімко збільшився 

через посилення глобалізації та розвиток інвестиційної сфери. Проте, все це не  

допомогло вирішити основні проблеми традиційних фінансових ринків, а саме: 

1) надмірну централізацію та розміри; 

2) проблему контролю з боку держави; 

3) витрати пов’зані з реєстрацією, контролем, розподілом, зберіганням [3];  

4) високі адміністративні витрати фондових бірж; 

5) обмежену прозорість фінансових транзакцій (через маніпуляції з активами 

та ризико  невиконання зобов’язань); 

7) проблему з правом власності  (існуванням посередника); 

8) відсутність загальної стандартизації [3]; 

9) значні втрати часу та ресурсів через дублювання даних. 

Враховуючи гостру необхідність вирішення поставлених проблем, 

застосування технології блокчейн дозволить реформувати вітчизняну фінансову 

систему. 

Використання блокчейну як способу структурування даних, одиницею якого 

є блок,  що заповнюється певною інформацією. Такі блоки не мають точної 

нумерації, проте структурування проходить за допомогою застосування мітки 

часу. Новий блок завжди додається після останнього блоку (згідно з часовою 

динамікою). Блокчейн стає незамінною технологією,  тому що він дає можливість 

відстежити зміни інформації в блоках, зберегти запис необхідних фінансових 
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даних [4]. Перевагами використання технології блокчейн у фінансовій сфері 

стають: 

1. спрощення перевірки фінансових транзакцій (основною перевагою є те, 

що транзакція проходить тільки після включення її в блок та додається до 

ланцюжка – це викликає оновлення стану блокчейну) [5]; 

2. можливість перевірки проходження та прозорість транзакцій за 

допомогою використання однорангових мереж; 

3. високий рівень безпеки транзакцій (безпечність функціонування системи 

підтримується через зберігання оновлених даних блокчейн на усіх комп’ютерах 

вузла мережі); 

4. використання механізму консенсусу (основна проблема «довіри» 

користувачів вирішується використанням набору правил, який узгоджується 

вузлами в мережі, запускаючи програмне забезпечення системи); 

5. смарт-контракти (використання завантажених в реєстр програм або кодів, 

які можна запрограмувати на створення інструкцій для виконання різних 

фінансових процесів, що дозволить оптимізувати фінансові процеси) [3, 6]; 

6. спрощене створення більш повних наборів даних щодо фінансових 

операцій. 

Враховуючи найбільш актуальні проблеми фінансової системи України, до 

яких належить протистояння тінізації фінансового сектору (спад надходжень до 

бюджетної системи) постає необхідність застосування технології блокчейн у 

бюджетній системі. Використання блокчейну дозволить покращити контроль за 

дотриманням норм нормативно-правового регулювання, спростити видачу 

документації щодо бюджетних транзакцій [2], підвищити прозорість 

функціонування бюджетної системи (електронна система «Прозорий бюджет» з 

використанням модуля i.data), знизити витрати на функціонування бюджетної 

системи, прискорити аналіз значних об’ємів даних (використання Big Data), 

провести оптимізацію реєстрів, поліпшити впровадження державними 

інститутами порталів відкритих даних (ця реформа може дати 1-2 % зростання 

ВВП)[2], Окрім того, існують значні перспективи використання блокчейн 

технології для підвищення ефективності соціальної допомоги населенню [6] та 

покращення систему контролю податків, що передбачає забезпечення фіскалізації 

розрахунково-касових операцій [7]. Щодо фіскалізації, слід сказати, що проблема 

проведення транзакцій у криптовалютах (використання технології блокчейн), що 

ніяк не пов’язані з конкретною державою, викликає втрату надходжень (ПДВ 

тощо) бюджетних витрат до відповідного адміністративно-територіального 

суб’єкту чи державної установи [8]. Це створює значну необхідність 

реформування податкового законодавства (відповідно до смарт-контрактів) задля 

розв’язання проблеми приховування даних щодо фінансових операцій та значних 

втрат бюджетних коштів.  

Таким чином, складність сучасної фінансової системи породжує низку 

ризиків для її суб’єктів. Технологія блокчейн має значні перспективи розвитку у 

фінансовій сфері: поява нових продуктів, оптимізація фінансових транзакцій, 

значне прискорення і скорочення витрат використання банківських послуг (Chain 

Inc) (поява спеціалізованих крипто бірж і різноманітних біржових інструментів). 

Широке впровадження цієї технології дозволить мінімізувати витрати фінансової 
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системи і бюджетної системи, як її складової, оптимізувати їх. Блокчейн може 

використовуватися для створення повністю прозорої та доступної системи запису 

для регуляторів (Primechain Technologies, Digital Trade Chain) кодування 

транзакцій в сфері нормативної звітності, що підвищить інвестиційну 

привабливість країни. Використання цієї технології в Україні дозволить 

підвищити ефективність боротьби з легалізацією коштів, контроль за діяльністю 

відповідних відомств та зменшити витрати на їх утримання; створити нові 

джерела надходжень до бюджету (в деяких країнах розглядається перспектива 

створення токенів – державних криптовалют, підтриманих державними 

облігаціями). 
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Технологічні інновації у сфері фінансів на сьогодні є рушієм прогресу та 

вдосконалення. Можна з упевненістю сказати, що той, хто сьогодні володіє 

найновітнішими технологіями, той може володіти і світом, зокрема і фінансовим.  

Впровадження технологічних інновацій призводить до того, що кожного 

року фінансові установи і банки витрачають все більше коштів на кіберзахист. 

За оцінками більшості фахівців з кібербезпеки, величина операційного 

ризику, пов’язаного з кібератаками та іншими випадками, для прикладув 

банківської сфері, зазвичай становить приблизно 15 % від усіх капітальних 

активів фінансової установи. Саме тому фінансові установи, зокрема банки 

намагаються застосовувати адекватні технічні засоби, методи та ІТ- технології для 

кіберзахисту своєї діяльності [1, с. 143]. 

Однією із таких технологій, яка з плином часустає все ширше 

розповсюдженою є технологія блокчейн. Загалом можна сказати, щоблокчейн — 

це розподілений реєстр, який фіксує цифрові операції безпечним, прозорим, 

незмінним і контрольованим способом, без необхідності використання довіреного 

посередника для виконання цих операцій. 

Перевага блокчейн-технології (block-chain) полягає у її прозорості та 

надійності. Розподілений характер бази даних робить її стійкою до впливу 

хакерських атак та спроб злому. Інформацію, що містить база даних майже 

неможливо змінити, видалити або підробити.  

Blockchain є специфічним способом запису даних, який подібний архівам в 

Excel. Проте всі записи робляться не в одному місці, а всюди: в мережі та на всіх 

комп’ютерах учасників створення і зміни цього блоку, які не можуть бути 

доступні будь-якому суб’єкту без дозволу. Саме це дозволяє усім учасникам 

забезпечити захист цілісності документа[4, с. 78]. 

Технологія block-chain дозволяє бачити всю історію договорів щодо будь-

якого активу, тим самим мінімізує ризики шахрайства чи помилок в обліку та 

аудиті. Якщо спробувати зламати систему і замінити дані, то вони не будуть 

відповідати цифровому підпису, і система повідомить про помилку [1, с. 147]. 

Ця технологія дозволяє не тільки захищатися від кібератак, а й має цілу 

низку інших переваг та можливостей. Так, на сьогодні у банківській сфері 

прослідковуються такі проблеми як участь у фінансуванні тероризму та 

відмивання грошей. Застосування технології блокчейн дозволить 

децентралізувати багато процесів та зробити їх прозорими.Це буде досягнуто за 

допомогою збереження записів щодо здійснених  трансакцій у єдиному реєстрі, на 

відміну від існуючих окремих записів в окремих банках,що скоротить або 

унеможливить тіньові грошові потоки.  

У фінансовій та інших сферах блокчейн сприятиме скороченню витрат, 

зокрема трансакційних, оскільки ця технологія має дуже низькі витрати на 

їїобслуговування. Запровадження технології блокчейн надасть змогу скоротити у 

сфері світового виробництва фінансових послуг 110 млрд дол. США. Оскільки за 

використання блокчейну відбувається потенційне зниження витрат на: основну 

фінансову звітність на 70% в результаті оптимізації якості даних, прозорості та 

внутрішнього контролю;дотримання відповідності вимогам нормативно-

правового регулювання на 30-50% завдяки підвищенню прозорості та простоті 

перевірки фінансових  транзакцій; бізнес-операції на 50%, що стосується 
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діяльності фахівців підтримки і контролю операцій, кліринг івзаєморозрахунки, 

розслідування, можуть бути повністю або частково автоматизовані [2, с. 18]. 

У доповіді Міжнародного валютного фонду про біткоіни і 

блокчейнизазначено про перспективи впровадження технологій блокчейн для 

покращення грошових переказів, земельних і кредитних реєстрів,операцій з 

цінними паперами та іншими активами. 

Як наслідок нових можливостей, які відкриває блокчейн-технологія, останнім 

часом спостерігається підвищений інтерес до нової технології великих 

міжнародних банків та фінансових організацій. Так, понад 40 великих 

міжнародних банків (у числі яких Citi, Morgan Stanley, Bank of America і багато 

інших) створили стартап R3 для розробки пакету програмних продуктів для 

фінансової сфери. Bank of America, другий за розмірами банк США, знаходиться в 

процесі складання 20 нових патентних заявок на сервіси і продукти, пов'язані з 

технологією блокчейн.Консорціум банків (серед них JPMorgan, BNP Paribas, ABN 

AMRO та інші) надав інвестиції компанії DAM на розробку нової платформи для 

здійснення фінансових операцій[1, с. 148]. 

Блокчейн може використовуватися не тільки банками, а і страховими 

компаніями. У даному секторі технологія блокчейн допоможе вирішити такі 

завдання: автоматизація процесів створення і моніторингу страхової історії, 

оперативний доступ до довідок з державних органів, облік страхових подій, їх 

миттєва фіксація, укладення онлайн-договорів страхування, взаємодія з 

брокерами та мережею продажів.  

Загалом, поки увесь світ спостерігає і досліджує можливості блокчейн та 

крипто валют, обережно робить спроби їх легалізувати, Китай активно 

впроваджує технологію блокчейн.  

Так стратегія інформатизації Китаю, опублікована в грудні 2016 року, 

повідомляє: «Інтернет речей, хмарні обчислення, великі дані, штучний інтелект, 

машинне навчання, блокчейн … будуть стимулювати еволюцію кіберпростору від 

інтернету для кожного до Інтернету всього (InternetofEverything), цифрові, 

мережеві та інтелектуальні послуги будуть всюди». Це офіційне визнання нової 

цифрової ери в КНР, що дало імпульс для розвитку технології блокчейн[3]. 

Для побудови надійної системи платежів компанія Tencent (один із 

найбільших китайських інтернет-провайдерів) розробила власну блокчейн-

платформу  Trust  SQL. Платформа буде служити базою для розвитку додатків, що 

дозволяють випускати цифрові активи, цифрові сертифікати, здійснювати фондові 

свопи, проводити інші операції. 

Китайський гігант електронної комерціїAlibaba для підвищення 

відмовостійкості, безпеки, ефективності та прозорості всіх процесів також планує 

інтегрувати в свої операції технологію блокчейн. Вже працює сервіс для проектів, 

пов’язаних з благодійністю на базі на блокчейн, що дозволяє донорам 

відстежувати напрямки витрачання пожертвуваних коштів. 

Конкурент Alibaba, компанія JD.com на початку 2017 року випустила 

систему управління активами для фабрик на основі блокчейн. У січні 2017 JD.com 

увійшла в стратегічне партнерство з китайською платіжною системою 

ChinaUnionpay, а вже в травні 2017 було оголошено про успішне тестування 

першої блокчейн-платформи консорціуму.  
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Китайський аналог Google, компанія Baidu в травні 2017 здійснила перший 

випуск цифрових облігацій (AssetBackedSecurities) на базі технології блокчейн, 

забезпечених надходженнями від оренди приватних автомобілів, на суму 424 млн 

юанів ($61 млн)[3]. 

Загалом китайські технологічні гіганти впроваджують передові цифрові 

технології і розповсюджують їх за межами КНР. 

Отже, незабаром блокчейнстане своєрідною революцією можливостей, та 

призведе до змін у такому масштабі, як колись мережа Інтернет. Технологія 

блокчейн дає можливість обмінюватися цінностями в режимі реального часу без 

участі посередників.Безперечно,блокчейн – технологія майбутнього, яка змінить 

усі, без винятку сфери економіки, зокрема і фінансову. 
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БОРОТЬБА З ТІНЬОВИМ ІМПОРТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 

 

Максимально стисло блокчейн (Blockchain) можна пояснити як вибудуваний 

за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містять 

інформацію. Блокчейн як вічний цифровий розподілений журнал економічних 

транзакцій, який може бути запрограмований для запису не тільки фінансових 

операцій, але і практично всього, що має цінність. 

Дозволяючи цифровій інформації поширюватися, але не копіюватися, 

технологія блокчейн створила основу нового виду інтернету. Технологія була 

спочатку розроблена для цифрової валюти, біткоїна, але в даний час технічне. 

https://news.finance.ua/ua/news/-/403315/aziatske-vtorgnennya-yak-kytaj-planuye-vykorystovuvaty-blokchejn
https://news.finance.ua/ua/news/-/403315/aziatske-vtorgnennya-yak-kytaj-planuye-vykorystovuvaty-blokchejn
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За підрахунками експертів, незаконне переміщення товарів через кордон 

щороку завдає Україні збитків у 25 – 70 млрд. грн. Це друга за величиною стаття 

витрат держбюджету через тіньові схеми після офшорних схем [1]. 

Основними видами тіньового імпорту є: 

- чорний та контрабандний імпорт; 

- заниження імпортної вартості імпортованих товарів; 

- заниження задекларованих обсягів імпортованих товарів; 

- «човниковий» імпорт (нелегальний імпорт і невеликих кількостях); 

- ввезення одного виду продукції під назвою іншого, дешевшого виду. 

Одним зі способів запобігти перерахованим видам імпорту є ідентифікація 

так контроль товарообігу. До схеми такої системи належать такі складові: 

державна фіскальна служба, виробник/імпортер, державна митна служба, оптові 

та роздрібні мережі. 

Державна фіскальна служба виконує спостереження та контроль за 

виконуваними операціями. Виробник/імпортер займається генерацією та 

нанесенням унікальних кодів Data-matrix на товари, транспортні короби, 

реєстрацією в системі виробництва, процесу імпорту та відвантаження 

реалізаторам. Державна митна служба в свою чергу виконує такі завдання: 

- сертифікація; 

- перевірка коректності інформації (вміст декларації відповідає ввезеній 

продукції); 

- моніторинг задекларованої вартості; 

- деактивація коду в разі виникнення митних проблем; 

- моніторинг коректності реалізації.  

Після того, як будуть виконані попередні завдання, оптові та роздрібні 

мережі реєструють в системі отримання на склад, реалізацію, відвантаження, 

деактивацію коду (в разі браку, знищення). 

Існує одна система ідентифікації та відстеження, в якій міститься вся 

інформація про товар, його номенклатуру, рух та інші дані. Всі учасники 

товарообігу (від виробника до споживача) мають доступ до цієї системи і свої 

права на певний внесок чи зміни. На кожному етапі переходу товару до нового 

учасника кожен з них здійснює обмін інформацією з системою ідентифікації та 

відстеження. Така система досягає: 

- виявлення контрабанди шляхом відстеження незареєстрованих на митниці 

товарів; 

- виявлення заниження об’ємів ввозу за рахунок точної ідентифікації 

кількості перевезеного товару; 

- виявлення підміни та заниження вартості товару за рахунок унікальної 

ідентифікації. 

Технологія Blockchain перш за все здешевлює впровадження за рахунок 

децентралізації, дозволяє не перейматись за безпеку централізованого сховища 

даних. Також варто назвати те, що при такій системі надається повний контроль 

та прозорість державним операціям, не дозволяється підробка та видалення 

історичних даних, спрощується логіка IT процесів на 90% порівняно з 

технічними. 
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Для ефективного застосування системи необхідне впровадження таких 

технологій, як приватні блокчейни та Federated Consensus. В приватних 

блокчейнах створення блоків централізоване і всі права на проведення таких 

операцій належать одній організації. «Широка публіка» може лише читати 

інформацію – проводити аудит, управляти базами та іншими додатками здатні 

тільки довірені вузли. FederatedConsensus – це такий механізм, що забезпечує 

згоду всіх учасників мережі на один журнал транзакцій. Унеможливлення показу 

різних версій реєстратора різним учасникам запобігає «подвійному витрачанню» 

активів та редагуванню історії. 

Ефективність системи Blockchain в системі імпортного товарообігу 

очікується високою та результатною. Зменшення збитків з незаконного 

переміщення товарів через кордон відбуватиметься з перших днів переходу до 

нової системи. Використання Blockchain – це саме те впровадження, за 

допомогою якого можна забезпечити як оптимізацію операційних процесів, так і 

запобігти можливі втрати в бізнесі та економіці. На прикладі застосування 

технології саме в боротьбі з тіньовим імпортом ми показали, що результати 

можуть бути покращені саме за рахунок масштабування. Тобто на більшому, 

масштабному проекті, технологія Blockchain має змогу глобально проникнути в 

економіку країни та максимально задіяти всі свої сильні сторони. 
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

В РІЗНОМАНІТНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ 

 

Анотація. В роботі розкрито сутність та поняття блокчейну, його ролі в 

світі криптовалют та застосуванні в інших сферах життя, окрім фінансів. 

В Україні становлення криптовалют розпочалося у 2014 році, коли  

ентузіастами було створено громадську організацію, що має на меті поширення, 

розвиток та вивчення біткоїнів та інших віртуальних валют на території нашої 

держави — Bitcoin Foundation Ukraine (BFU). 

Сам термін Blockchain частково характеризує його завдання і призначення. 

Частина «Block» - це блоки, «chain» - це «ланцюжок». Виходить, що Blockchain - 

це ланцюжок блоків. Причому не просто ланцюжок. В ній дотримується сувора 

послідовність. 

Роботу блокчейн можна порівняти з Torrent. Функціонування торрентів 

відбувається в режимі P2P (peer to peer - комп'ютерна мережа, де всі учасники 

рівноправні). Коли ми завантажуємо якийсь файл з трекера, то ми не 
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використовуємо центральний сервер або сховище. Файл безпосередньо скачується 

у такого ж учасника торрента, як і ви. Аналогічно і в блокчейн. Всі операції 

проводяться між суб'єктами безпосередньо. А здійснюються вони за рахунок того, 

що всі учасники підключені до однієї мережі - Blockchain. 

Перерахуємо ключові особливості Blockchain: 

Децентралізація - в ланцюжку немає сервера. Кожен учасник - це і є сервер. 

Він підтримує роботу всього блокчейна; 

Прозорість - інформація про транзакції, контракти і так далі зберігається у 

відкритому доступі. При цьому ці дані неможливо змінити; 

Теоретична необмеженість - теоретично блокчейн можна доповнювати 

записами до нескінченності. Тому його часто порівнюють з суперкомп'ютером; 

Надійність - для запису нових даних необхідний консенсус вузлів блокчейна. 

Це дозволяє фільтрувати операції і записувати тільки легітимні транзакції.  

Доступ до Blockchain відбувається з використанням спеціальних ключів, які 

гарантують надійність всієї мережі. Він є у кожного користувача. Ключ являє 

собою набір криптографічних записів. Він абсолютно унікальний, що гарантує 

неможливість підміни даних і хакерських атак. Щоб це здійснити, хакерам 

потрібно отримати доступ до всіх комп'ютерів мережі. 

Механізми, що забезпечують дієздатність і надійність блокчейна - це 

алгоритми Proof of Work або PoW, виконаної роботи, і Proof of Stake або PoS, 

підтвердження частки. Завдяки ним в блокчейні досягається консенсус. 

На даному етапі свого розвитку блокчейн має і переваги, і недоліки. Ми їх 

систематизували: 

Переваги: 

1. Децентралізація - учасники мережі рівні між собою і можуть обмінюватися 

даними безпосередньо напряму. 

2. Надійність - виключена підміна даних і хакерських атак, так як 

використовуються спеціальні зашифровані ключі. 

3. Прозорість - все блоки доступні для публічного перегляду. Можна 

перевірити пройдений шлях для будь-якої транзакції. 

4. Універсальність - блокчейн може застосовуватися не тільки у фінансовому 

секторі, а й інших сферах життя (юриспруденція, нерухомість). 

Недоліки: 

1. Масштабованість - якщо на блокчейн Bitcoin доводилося б частка 

транзакцій Віза, то його розмір досягав би сотень терабайт. 

2. Шахрайство - передача даних блокчейн відбувається необоротно. Через це 

неможлива відмова від операції, навіть якщо вона була проведена помилково. 

3. Атака 51% - якщо в блокчейне біткоіни 51% обчислювальних потужностей 

буде належати одному пристрою, то цілісність порушиться. 

Очевидно, що технологія блокчейн актуальна не тільки для кріптовалютних 

транзакцій, а для всієї фінансової сфери в цілому. Все що пов'язано з 

транзакціями може підтримуватися блокчейном. Перспективність Blockchain у 

фінансовій сфері визнали найбільші банки світу. 

Практичність блокчейна незаперечна у всьому, що стосується зберігання 

даних і підтвердження автентичності. Потенційно ця децентралізована система 

даних здатна знищити корупцію. У блокчейн можна записувати дати народження 
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людей, фінансові транзакції, відбитки пальців. Зберігати відомості про документи 

на кшталт дипломів, паспортів, водійських прав. У перспективі це може 

допомогти в боротьбі з різного роду шахрайством. 

Тому прикладами застосування блокчейн в різних сферах життя, крім 

фінансів є: 

Ідентифікація особистості. На основі технології блокчейн працюють 

сервіси в області ідентифікації і підтвердження прав доступу. Вони створюють 

цифровий аналог посвідчення особи. До таких стартапів відносять HYRP, 

BlockVerify, OneName та інші. 

Авторські права. Платформа Ascribe використовує реєстр, в якому 

художники, музиканти, винахідники можуть зберігати авторські права за 

допомогою зашифрованих ідентифікаторів. 

Голосування. Поки що відкритий реєстр використовується тільки в приватних 

голосуваннях. Однак, наприклад, в університеті штату Вірджинія хочуть 

впровадити технологію, що базується на блокчейн. Це знизить ймовірність 

фальсифікації до нуля. 

Управління та юриспруденція. Потенціал Blocckhain в цій сфері безмежний. 

В ідеалі може бути створена система зі звітністю представників місцевої і 

державної влади, зберігання даних про бюджет. Уже зараз є проекти на кшталт 

Borderless, які об'єднують в собі юридичні та економічні послуги. 

Музика. Проект Bittunes дозволяє виконавцям композицій зберегти за собою 

права і займатися продажем власних робіт.  

Благодійність. Блокчейн з його здатністю записувати і зберігати дані дуже 

ефективний в сфері благодійності. Так в платформі GiveTrack представлена 

відкрита інформація про пожертвування до фондів і їх витратах. Це ефективний 

інструмент у боротьбі з шахраями в благодійності. 

Нерухомість. Впровадження блокчейн в сферу нерухомості здатне її значно 

вдосконалити. Прискориться процес купівлі - продажу, з'явиться інструмент 

надійного зберігання даних про права на власність. Технологія блокчейн 

застосовується в сфері послуг, біржовій і звичайній торгівлі. Потенційно вона 

може бути корисною всюди, де необхідна звітність, перевірки автентичності будь 

- чого, зберігання даних.  

Висновок.Блокчейн має всі шанси суттєво змінити не лише банківську, але і 

багато інших систем. В основному, такому перетворенню заважають недовіра до 

незвичної технології та відсутність можливості реалізації в промисловості. За 

декілька років стане остаточно зрозумілі можливості і ефективність блокчейнів, 

але їх перспективи видно і зараз. 

Переваги, які дає використання блокчейна, розкриваються при вирішенні 

широкого спектра завдань, що виникають в реальному житті: переказ валюти, 

документообіг, зберігання файлів і децентралізована торгівля. При цьому будь-

яка людина може вкласти гроші в стартапи, що використовують ланцюжок блоків 

в якості базової платформи для розробки. Блокчейн знаходиться на ранньому 

етапі свого розвитку, тому прибуток інвесторів в перспективі може виявитися ще 

більш значним, ніж зростання біткоіну протягом останніх років. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ  НА ФІНАНСОВОМУ 

РИНКУ 

Блокчейн – є методом зберігання даних тацифровим реєстром контрактів, 

угод, транзакцій. Використовується для всього, що потребує окремих записів і, за 

необхідності, перевірки. Основною його відмінністю і безперечною перевагою є 

те, що цей реєстрє розподілений серед кількох сотень та навіть тисяч комп'ютерів 

по всьому світу, а не зберігається в якомусь одному місці. Мережа є прозорою для 

усіх учасників, адже будь-який її користувач може мати вільний доступ до діючої 

версії реєстру. 

Блокчейн-технологія базується на створенні списків з послідовностей 

інформації. Ланцюжок складається з окремих частини, які називаються «блоком», 

а їх з’єднання відбувається за допомогою криптографії. Внесення 

несанкціонованих змін є неможливим, оскільки кожен елемент системи пам'ятає 

попередній.  

Переваги даного підходу: 

1. Децентралізований доступ блокує  спроби внесення неправильних даних 

до системи. Навіть якщо комусь і вдасться змінити один чи кілька вузлів, інші 

компоненти системи не приймуть нову інформацію.  

2. Технологія забезпечує набагато більшу швидкість проведення всіх 

операції, ніж при використанні класичних схем.  

3. Блокчейн дозволяє витрачати менше ресурсів приватних осіб та зменшує 

трансакційні витрати компаній та державних установ. Дана операція є набагато 

доступнішою, адже не потрібно купувати центральний сервер, платити за 

електроенергію та орендуі наймати людей для його обслуговування. 

4. Дана система є майже універсальною для багатьох економічних процесів 

та механізмів управління, оскільки її впровадження зменшує вплив людського 

фактору й знижує ймовірність помилок з боку комп’ютеру.  

Технологія є популярною в системі криптовалют, проте спокійно може 

існувати сама по собі. Блокчейнє корисним у будь-якому середовищі, де немає 



261 

 

довіри між учасниками. Наприклад, в міжбанківських переказах, логістиці, 

реєстрах, e-commerce тощо. Є багато сфер, де вже застосовують або тестують 

систему. Серед них банківський сектор, енергетика, державний сектор, медицина, 

платформи для мультимедійного контенту та авіація. 

Протягом останніх двох років про тестування чи впровадження рішень на 

основі блокчейн заявили великі світові банки та фінансові організації. Наприклад, 

фондова біржа Nasdaq і SEB-банк застосовують дану технологію в торгівлі 

взаємними фондами. Royal  Bank of Canada планує  використовувати  дану 

систему для переказів між філіями в Канаді та США. Також планується  

перевести SWIFT на блокчейн, це дозволить коштам рухатися  швидше, а банки 

зможуть вивільнити великі суми з ностро-рахунків та залучити їх для розвитку. 

Американський фінансовий холдинг JP Morgan Chase  має  намір розробити 

власну блокчейн-платформу Inter bank Information Network для проведення 

міжбанківських розрахунків. Таким чином, використання системи дозволить 

зменшити  кількість посередників та скоротить час виконання транзакції до 

годин. Платіжна система Mastercard оголосила про впровадження блокчейн-API 

для проведення міжбанківських переказів, що зробить їх швидшими, 

прозорішими та дешевшими. За прогнозами Кембриджського центру з  

дослідження альтернативних фінансових систем, блокчейн до 2019 року будуть 

використовувати 20% всіх банків світу.[1, с.18-19]. 

Україна також активно використовує цю технологію. 3 жовтня 2017 року 

Державний земельний кадастр був переведений на блокчейн. Компанія Bitfury 

розробила блокчейн Exonum, на якому і базується дана система. Програмне 

забезпечення не вимагає ліцензійних відрахувань. Кожна угода в кадастрі 

потрапляє в блокчейн. Інформація з блокчейнукешується в блокчейнBitcoin, який 

є надійним сховищем даних, таким чином блокуються всі спроби злому та змін 

даних. Планується розробити спеціальні «ключі» для громадян, без яких ніхто не 

зможе коригувати записи про їх ділянки[2]. 

У новій технології в Україні є як прихильники, так і противники. Так 

прихильники роблять акцент на тому, що технологія є прозорою і безпечною, 

оскільки забезпечує захист від підробкиінформації та значно знижує витрати на 

обслуговування системи. Головним аргументом противників є те, що світ лише 

тестуєсистему,  в той час як наша держава активно її використовує без належного 

аналізу, що відповідно несе великі ризики. 

Не дивлячись на велику  поширеність, впровадження технології затягується. 

Негативними факторами впливу є відсутність чіткої законодавчої бази, інерція 

гравців та необхідність досягати згоди серед великого кола учасників. На разі, 

існує невизначеність в багатьох питаннях. Щоб система мала б довіру, необхідно 

розробляти її відповідно до міжнародних стандартів.  

Ситуація також ускладнюється тим, що прототипи рішень, які існують на 

блокчейні, є складними для розуміння масовими споживачами. Тому на сьогодні, 

криптовалюта є єдиним успішних блокчейн-сервісом. 
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АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

«BLOCKCHAIN» 

 

Криптовалюти сьогодні стали помітним атрибутом економічної реальності. 

Достатньо зазначити, що капіталізація біткоїна перевищує ВВП України у 2017 

році, щоб інтерес до даної теми став зрозумілим.  

Проте, поки криптовалюти слугують джерелом суперечок щодо їх 

юридичного статусу, прибутків та збитків гравців ринку, які не встигають за 

змінами курсів, а також широким полем для суперечливих експертних 

передбачень, блокчейн поступово посилює свої позиції в узаконеному 

повсякденому застосуванні. Той факт, що система блокчейну за оцінками може 

повторити успіх мережі Інтернет в реалізації та впливі на звичний суспільний 

устрій, робить тему даної робити надзвичайно актуальною. 

Отже, блокчейн (з англ. «block» — блок, «chain» — ланцюг) являє собою 

структуровану базу даних, ланцюжок блоків транзакцій, що початково 

створювались задля забезпечення функціонування цифрової валюти Bitcoin.  

Особливостями даної системи є незмінність (транзакцію неможливо 

видалити або замінити данні про неї завдяки зв’язкам між «блоками») та 

децентралізованість (система працює у мережі вузлів, що страхує її від зламу або 

поломки єдиного сервера).Таким чином, блокчейн забезпечує надійність даних 

завдяки прийомам криптографії, нівелюючи чинник довіри до людей чи 

організацій, а також робить інформацію відкритоюта доступною. 

На офіційному сайті «Blockchain» подано наступне визначення: «це світова 

провідна програмна платформа для цифрових активів.Ми прагнемо побудувати 

більш відкрите. Наша технологія революціонізує індустрію фінансових послуг, 

надаючи можливість мільйонам країн у всьому світі здійснювати аутентифікацію 

та транзакції негайно і без витратних посередників.» [1] 

Разом з цим, найбільш перспективними напрямками використання блокчейну 

вважаються ті, що дозволяють відійти від важко прогнозованих криптовалют, а 

саме: охорона здоров'я і медицина, логістика, земельні кадастри, державний та 

корпоративний документообіг, проведення аукціонів тощо. 
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Україно-американський підприємець Марк Гінзбург, який здійснив першу в 

світі електронну трансатлантичну угоду з обміну нерухомості на криптовалюту, 

стверджує, що дана технологіявикорінить бюрократію і корупцію.[2] 

ТакЕстонія,лідер з впровадження комп’ютеризованих державних послуг, 

створила єдину базу медичних книжок для населення, клінік та страхових 

компаній. Для цього було залучено блокчейн-стартап Guardtime. Аналогічні 

реформи здійснюють Нідерланди (разом з Prescrypt, SNS Bank і Deloitte) та США 

(BitHealth). У Швеціїна блокчейні створено єдиний реєстр земельних ділянок.[3] 

Застосування даної технології у громадських сферах, для збору і висвітлення 

інформації про державні фінанси та вибори дозволить позбавитись від бюрократії 

та корупції.По-перше, блокчейн забезпечуєефективнішу побудову та підтримку 

публічних баз даних, вмістити усю необхідну інформацію щодо громадянина або 

юридичної особи з гарантією достовірності та з мінімальними ризиками DDoS-

атак, тобто відпаде потреба у численних довідках, чергах в комунальних службах, 

у послугах нотаріусів тощо. Проведення кадрової та процедурної оптимізації 

дозволить зменшити витрати на утримання державного апарату.Бюрократія, а з 

нею й «повсякденна», «місцева» корупція буде подолана завдяки автоматизації, 

доступності інформації та неможливості маніпулювати нею. 

По-друге, існує досвід так званого «репутаційного блокчейну», який 

запроваджується зокрема у Південно-Африканській республіці. Його суть полягає 

в фіксації всіх адміністративних та кримінальних порушень держслужбовців у 

системі, звідки дані неможливо вилучити. Як наслідок, чиновник не може більше 

працювати у держструктурах. Завдяки цьому даний механізм слугуватиме 

покаранням та превентивним чинником водночас. 

По-третє, блокчейн значно вплине на фінансовий сектор. Окрім зниження 

вартості й часу транзакцій, дана система фіксуватиме прямий перехід коштів між 

суб’єктами та дозволить прослідковувати корупційні ланцюжки. 

В Україні на сьогодні проблема корупції є одним з факторів, які стримують 

економічний та соціально-політичний розвиток країни, блокують залучення 

інвестицій та новітніх технологій, проведення спільних з міжнародними 

організаціями програм регіонального розвитку тощо.Разом з тим, наша країна 

досить активно користується блокчейном – і не лише на рівні громадян, що діють 

на ринку криптовалюти (в Україні у криптовалюті перебувають 2,5% ВВП, тобто 

2,5 мільярди доларів), чи висококваліфікованих IT-спеціалістів, а й на 

державному.Так, іще восени 2016 року правління НБУ схвалило і подало 

дорожню карту Cashless Economy, в якій були прописані плани з використання 

технології блокчейндля функціонування електронних грошей, що створить 

дешевшу альтернативубанківського еквайрингу. [4] 

13 квітня 2017 року уряд України підписав меморандум про взаєморозуміння 

з Bitfury, однією з найбільших компаній, що надають блокчейн-системам 

обчислювальні потужності у своїх дата-центрах. Таким чином, уряд 

контролюватиме всі зміни, що відбуваються з державними активами, у тому числі 

результати конкурсів з приватизації. [5] 

Згідно з меморандумом від 16 червня 2017 року антикорупційна громадська 

організаціяTransparency International Україна та Бітфурі Холдінг Б.В. 

відпрацьовують технологію блокчейн на державних реєстрах та земельному 
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кадастрі. Це дозволить базам даних працювати без централізованого управління, 

збільшити швидкість транзакцій та суттєво зменшати витрати. [6] 

Міністерство юстиції України у партнерстві з Державним агентством з 

питань електронного урядування, Фондом Східна Європа та американською 

компанією BitFury Group створилиелектронний аукціон Openmarket(раніше 

СЕТАМ – система електронних торгів арештованим майном), який є першим у 

світі з використанням інноваційної децентралізованої технології Blockchain. [7] 

Окрім того українські IT-фахівці розробили сервіс для проведення місцевих 

виборів на основі блокчейна. Це дозволить ефективно підрахувати голоси та 

уникнути зловживань. Проте, для реалізації проекту бракує відповідного 

законодавчого поля. 

Таким чином, технологія блокчейну може слугувати рішенням проблем 

бюрократії та корупції завдяки застосуванню прийомів криптографії. 

Разом з тим, існують певні перепони до її активного впровадження в Україні, 

такі як: неповне розуміння представниками влади та населенням принципів 

функціонування блокчейну, відставання законодавчої бази від технологічного 

прогресу, брак коштів на місцях для впровадження інновацій, а також небажання 

корумпованих структур відкривати дані. 

На мою думку, будь-яка блокчейн-система суспільного значення має 

базуватись на широкій мережі і залученні персональних компютерів громадян, а 

не лишевідомчих або внутрішньокорпоративних, щоб отримати бажаний ефект 

прозорості та оперативного використання інформації. Тож необхідність широкого 

охоплення мережею комп’ютерів учасників блокчейн-проектів також є суттєвим і 

часто гальмівним фактором в українських реаліях. 

Проте, світовий досвід та наявність у нашій країні урядових структур, що 

успішно використовують блокчейн, свідчать на користь подальшого застосування 

даної системи. 

Отже, у випадку з блокчейном спостерігається ситуація, коли попит 

породжує пропозицію: країни, які потребують засобів для боротьби з корупцією, 

отримують та впроваджують їх у вигляді новітніх технологій. Виходячи з цього 

можна прийти до висновку, що обов’язкове застосування технології блокчейну 

разом із відкритістю даних у майбутньомудопоможуть вирішити проблеми 

бюрократії та корупції. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Багато людей тісно пов'язують поняття блокчейна і криптовалюта, 

наприклад, біткоінів. Вони мають рацію, адже блокчейн є одним з основних 

інструментів, що забезпечують функціонування біткоіни. Але, разом з тим, його 

застосування зовсім не обмежується сферою віртуальних грошей. Перспективи 

блокчейна - воістину колосальні. 

Blockchain - це технологія, яка часто стала згадуватися завдяки її 

використанню при побудові криптовалюти Bitcoin. 

Блокчейн з’явився разом з піонером всіх криптовалют Bitcoin. Блокчейн 

гарантує проведення транзакцій і зберігає всі дані про них. 

Щоб транзакція вважалася достовірною («підтвердженою»), її формат і 

підписи повинні перевірити і потім групу транзакцій записати в спеціальну 

структуру - блок. 

Блок транзакцій - спеціальна структура для запису групи транзакцій в 

системі Біткоїн та аналогічних їй. 

Основа технології blockchain - в розподіленому зберіганні інформації. Це 

дозволяє зберігати важливу інформацію одночасно на багатьох серверах (у всіх 

учасників мережі), при цьому зберігати відкрито і безпечно. Наприклад, на базі 

цієї технології можна зберігати як історію банківських транзакцій клієнтів, так і 

базу контрактів, результати голосувань, відбитків пальців або історій хвороб. 

Інформацію, яка одночасно зберігається у багатьох місцях неможливо підробити, 

неможливо вкрасти, тому що оригінальні записи тут же можуть бути відновлені з 

сусідніх джерел. У квітні 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація, що Україна 

планує перевести державні дані у блокчейн.  

Провідні американські і європейські банки вже відкрили проекти по 

використанню даної технології. Також до них приєдналася і міжнародна платіжна 

https://ua.korrespondent.net/business/financial/3771027-natsbank-skhvalyv-elektronnu-valuitu-ukrainy
https://ua.korrespondent.net/business/financial/3771027-natsbank-skhvalyv-elektronnu-valuitu-ukrainy
http://blockchain.gov.ua/
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система Visa, яка в використання технології бачить можливість прискорення і 

здешевлення платежів. Також blockchain може значно знизити ризики 

шахрайства. 

За деякими оцінками, використання Blockchain дозволить банкам 

заощаджувати близько 20 мільярдів доларів за рахунок відмови від послуг 

посередників при здійсненні транзакцій. Blockchain може стати реальною 

альтернативою системі SWIFT, яка на даний момент є не дуже гнучкою і досить 

дорогий. 

Якщо не вдаватися в технічні нюанси, то сам принцип роботи блокчейна 

досить простий. Його можна уявити як облікову книгу, яка є у кожного учасника 

події і яка постійно оновлюється. По суті, в цю книгу можна вписати будь-яку 

подію - від фінансових операцій з криптовалюта Bitcoin, Etherum і т. д. До 

результатів голосування на виборах президента або ідентифікаційних даних. 

Всі учасники мережі діляться на дві категорії: звичайні користувачі, які 

створюють нові записи, і Майнери, які створюють блоки. Майнери перевіряють 

записи, які створюють звичайні користувачі, формують з них блоки, а потім 

розсилають ці блоки по мережі. Звичайні користувачі отримують ці блоки і 

зберігають їх у себе в комп'ютері. Учасники Blockchain-мережі мають доступ до 

інших комп'ютерів мережі, завдяки чому можна обмінюватися даними. Кожен 

користувач  перевіряє коректність нових даних. Якщо вони достовірні, він 

зберігає їх і передає далі по мережі. 

Фішка блокчейна в тому, що сторінки блоки) цієї книги одночасно 

зберігаються у всіх користувачів мережі, постійно оновлюються і посилаються на 

старі сторінки.  І якщо хтось спробує обдурити систему, вирвавши або вклеївши в 

книгу якусь сторінку, то система відразу ж зверниться до десятків тисяч інших 

версій цієї книги і виявить невідповідність у структурі блоків. 

Базова система блокчейна представляє з себе постійно зростаючу 

послідовність блоків, які розділяються між учасниками за допомогою пірінгових 

мереж, якими більшість людей користуються для скачування і роздачі торрентів. 

У кожен блок додається тимчасова відмітка (хеш-сума), яку найпростіше 

уявити як унікальний відбиток пальця. Ці блоки строго в певному порядку 

складаються в ланцюжки ( «blockchain» - буквально «ланцюг блоків»). Якщо 

спробувати переставити послідовність блоків, то система відкине ланцюг через 

невідповідність структури і хеш-суми. 

Щоб ніхто не міг змінити тимчасову позначку і перерахувати хеш-суму, яка 

буде правильною з точки зору системи, блокчейн використовує кілька способів 

захисту: ProofofWork (PoW, доказ роботи) і ProofofStake (PoS, доказ володіння). 

Всі дані в блокчейн накопичуються і формуються постійно доповнюється 

базу даних. З цієї бази даних неможливо нічого видалити або провести заміну 

блоку. І вона «безмежна» - туди може бути записано нескінченну кількість 

транзакцій. Це одна з головних особливостей блокчейна.  

Кожна людина може розмістити в Інтернеті інформацію, а потім інші люди 

можуть отримати до неї доступ з будь-якої точки світу. Ланцюжки блоків 

дозволяють відправляти в будь-яку точку світу, де буде доступний файл 

блокчейна, будь-які цінності. Але у вас повинен бути закритий ключ, створений 
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за криптографічним алгоритмом, щоб дозволити вам доступ тільки до тих блоків, 

якими ви «володієте». 

Практичність блокчейна незаперечна у всьому, що стосується зберігання 

даних і підтвердження автентичності. Потенційно ця децентралізована система 

даних здатна знищити корупцію. У блокчейн можна записувати дати народження 

людей, фінансові  транзакції, відбитки пальців. Зберігати відомості про 

документи на кшталт дипломів, паспортів, водійських прав. У перспективі це 

може допомогти в боротьбі з різного роду шахрайством. 
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СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЇЇ 

РОЗВИТКУ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах розвитку економіки в Україні, її участі в світовій 

глобалізації зумовлює необхідність посилення уваги до інструментів монетарної 

політики з метою впливу на структуру перебудови та подальший розвиток 

економіки країни. Аналізуючи економічне становище України, найгострішими 

проблемами постають проблеми у сфері фінансів.  

Гроші є чи не найважливішим інструментом в економіці, оскільки зараз 

особливого значення приймають операції щодо форм грошей. В процесі еволюції 

вони постійно зазнавали змін, починаючи монетами й зупинившись на 

електронних грошах. Даний термін «електронні гроші» або «криптовалюта» 

немає поки єдиного визначення, оскільки з’явився нещодавно, і відсутні також 

чіткі критерії віднесення новітньої платіжної системи до електронних грошей. 

З кожним днем усе більшого поширення набувають обсяги використання 

криптовалюти у світі, як інноваційного та нового платіжного засобу, тому 

питання перспективності її розвитку в цілому, та на ринку України зокрема, 

потребують подальших досліджень. 

Вкрай нестабільна грошова система багатьох країн в період фінансової кризи 

2008-2009 років продемонструвала недовіру населення до американського долара. 

Саме тоді і сформувалася пірінгова платіжна система «Bitcoin», тоді й вперше 

пролунав термін «криптовалюта». Цей термін має велику кількість різноманітних 

тлумачень і визначень. Найпоширеніші наведені у табл.1.[1]: 

Таблиця 1 

Визначення поняття «криптовалюта» 
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Визначення Джерело 

Криптовалюта – швидка і надійна система платежів і 

грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і 

непідконтрольна жодному уряду 

Bitcoin Security 

Криптовалюта – вид цифрових грошей, в якому 

використовуються розподілені мережі і публічно доступні 

журнали реєстрації угод,  заради можливості створити 

безпечну та потенційно стабільну віртуальну валюту 

Insider.pro 

Криптовалюта – вид цифрової валюти, заснований на 

складних обчисленнях деякої функції, яку легко переві-рити 

зворотними математичними діями, в основі емісії якої є 

принцип доказу виконання роботи «Proof-of-work» 

І.Лубенець 

Криптовалюта – засіб обміну, призначена для обміну 

цифровою інформацією, що стало можливим завдяки 

певним принципам криптографії 

CryptoCoinsNews 

 

Сьогодні існує величезна кількість криптовалют. Ринок «електронних 

грошей» успішно функціонує  і дає змогу проаналізувати динаміку попиту і 

пропозиції, вартість 100 різних криптовалют. До найбільших криптовалют за 

капіталізацією можна віднести: Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Ripple, Litecoin, 

NEM, MaidSafeCoin та інші. 

Найвідомішою електронною валютою з найшвидшим розвитком є bitcoin. 

Bitcoin не випускається центральними банками будь-яких країн, не залежить від 

фінансової політики держав. Її емісія відбувається у цифровому форматі. Будь-яка 

людина в змозі займатися майнінгом (добувати) дану криптовалюту, 

використовуючи потужні можливості комп’ютерів. Загалом, кількість bitcoin 

складає 21 мільйон, на сьогодні вже видобуто близько 17 мільйонів. За різними 

прогнозами майнерів, до 2033 року емісія bitcoin досягне останньої позначки. 

На кінець 2017 р. найбільш  поширеними криптовалютами в Україні були 

такі (табл. 2.) [2]: 

Таблиця 2 

Найпоширеніші криптовалюти України  

 

Назва Вартість Ринкова капіталізація Обсяг (24h) 

Bitcoin $8218,14 $139119903911,00 $4500038619,56 

Ethereum $491,25 $48356582115,00 $1359102236,24 

Litecoin $149,26 $8330222711,00 $345160610,65 

BitcoinCash $926,95 $15782821455,00 $323188736,11 

Dash $390,57 $3113431539,00 $91141348,92 

 

Bitcoin (BTC) – перша зі створених криптовалют, упевнено займає перше 

місце на світовому рину та в Україні. Вартість однієї монети - 8218,14 дол. США. 

Etheruem (ETH) – криптовалюта, яка була випущена в 2015 році на базі 

технології Etheruem, яка належить до розподілених блокчейн-систем. Вартість 

складає 491,25 дол. США.  Зростання інтересу до цієї криптовалюти сприяло 



269 

 

блокчейн об’єднання «EnterpriseEthereumAlliance», куди увійшли такі компанії як 

Microsoft, Intel та Accenture. 

Litecoin (LTC) – лідер серед криптовалют за швидкістю транзакцій. Вартість 

складає близько 150 дол. США. 

BitcoinCash (BCH) – монета зі швидкими підтвердженнями транзакцій та 

низькою комісією. Вартість – 926,95 дол. США. 

Dash (DASH) – криптовалюта, що «взлетіла» швидкими темпами за рахунок 

проблем в мережі Bitcoin. Вартість даної монети – 390,57 дол. США. 

Тобто, зацікавленість до криптовалюти пожвавлюється і в Україні. 

Основними причинами такого пожвавлення можна вважати: нестабільність 

гривні, затяжна криза банківської системи країни та інші соціально-економічні 

труднощі, які відбувається в Україні. Популяризацію електронних грошей можна 

віднести до 2014 року, коли групою людей було створено громадську організацію, 

що має на меті вивчення, поширення та розвиток криптовалют на території 

держави – BitcoinFoundationUkraine (BFU). Саме в цей час починають з’являтися 

перші агенції та компанії, що пропонували обміняти криптовалюту на готівку, а 

також здійснення онлайн-операцій з готівкою. Керівники компаній запевняли, що 

людям дуже непросто і ризиковано здійснювати їх самостійно, тому саме вони й 

беруть на себе роль посередника в даній операції, за що і отримують певний 

відсоток від кожної транзакції – тобто працюють подібно до комерційних банків. 

Однак, попри усі переваги цієї системи існують й певні недоліки: криптовалюта – 

незабезпечений платіжний засіб, що немає  ВВП, на який спираються інші 

валюти; емісія мало контролюється (заснована на криптографічних методах); дії 

відбуваються децентралізовано і розподіленій комп’ютерній мережі [3]; попри 

надпотужний захист, біржі криптовалют також уразливі до хакерських атак. 

Незважаючи на невизначеність, яка притаманна Україні останні роки, у 2017 

році вона впевнено увійшла до числа лідерів із використання криптовалют. 

Ігнорування державними структурами того факту, що найновітніші електронні 

технології (електронна готівка),стають в Україні засобом для взаєморозрахунків 

фізичних та юридичних осіб, є явно нерентабельним способом врівноваження 

фінансового ринку. 

В результаті фінансової кризи 2008-2009 рр., з’явилася ідея створення нових 

видів валюти і набув поширення  термін «криптовалюта», тобто цифрова система 

грошових переказів та платежів, заснована на методах криптографії задля 

забезпечення анонімної, безпечної, стабільної віртуальної валюти. На сьогодні 

найпоширенішою криптовалютою є біткоїн. Одночасно з тим, ця монета є 

найдорожчою, вартість становить близько 8218 дол. США, а ринкова капіталізація 

сягає 139 млрд. дол. США. Основними перевагами, що володіють дані види валют 

є відсутність контролю за емісією, повна анонімність, захист від інфляції, 

здатність самостійно добувати валюту. Попри всі переваги їх перспективи є 

неоднозначними. Одні групи країн заохочують її до обігу та на законодавчому 

рівні, інші ж – забороняють використовувати або вносять обмеження щодо обігу.  

Така платіжна система, як криптовалюта, врешті прийде в Україну і стане 

способом взаєморозрахунків для більшості людей. При відповідному 

законодавчому регулюванні та створенні необхідної інфраструктури ця 
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технологія в змозі зайняти вагоме місце в повсякденному житті населення 

України. 
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ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ США ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

У сучасних умовах США займає лідируючі позиції в світовій економіці, і її 

політика в банківській галузі чинить серйозний вплив не тільки на 

макроекономічну ситуацію в цих країн, але і на світову економіку. Провідні 

американські банки JPMorganChase&Co, BankofAmerica, CitigroupInc здійснюють 

діяльність в країнах Азії, Африки, Пінічної та Південної Америки, Європи. Тому і 

вони багатьох аспектах впливають на економіку цих країн.У зв’язку з 

цимактуальним стає дослідження діяльності банківської системи США, її 

провідних банків, основних тенденцій її розвитку та шляхів вдосконалення. 

 Грошово-кредитна системи США має два рівні. На першому рівні 

знаходиться Федеральна резервна система, а на другому рівні – комерційні банки 

та небанківські кредитно-фінансові установи [1]. 

Незважаючи на те, що банківська система США є досить потужною, вона все 

ж має певні проблеми. Серед них: 

1. Непередбачувані банкрутства та ліквідації банків. Наприклад, у 2017 році 

збанкрутували 8 банків. З них два банки мали більше 1 мільярда активів:перший – 

NBC, Новий Орлеан, Лос-Анджелес (4,74 мільярда активів) і другий – Гарантій 

Банк, Мілуокі, Віскосін (1,01 мільярда активів). У 2016 році було ліквідовано 5 

банків, з яких всі п’ятеро мали активи в розмірі близько 103 мільйони доларів. 

Проте найбільшим банком, який зазнав невдач, був WaMu. Він збанкрутував у 

2008 році і мав активи у розмірі 307 мільярдів доларів[2].  

2. Ризик бюджетної кризи у зв’язку з ростом державного боргу. У лютому 

2018 року Рахункова палата США випустила стратегічний план розвитку країни 

на найближчі п'ять років. Викликами для американської фінансової системи стали 

зростаючий дефіцит федерального бюджету і щорічне збільшення громадської 

заборгованості. В кінці  2017 фінансового року громадська заборгованість склала 

76% ВВП. Для порівняння, з 1946 року середній показник становив 45% ВВП. 

Згідно з прогнозами, при збереженні теперішньої політики протягом 14-22 років 

заборгованістьпо відношенню до ВВП перевищить історичний рекорд в 106%. На 

даний момент загальна сума державного боргу вже перевищила 100% ВВП США і 

становить, за даними Usdebtclock.org , $ 20,7 трлн [3]. 

3. Четверть банків США залишаються слабкими і вразливими перед низькою 

інфляцією і ставками. Низькі інфляція і процентні ставки, слабка активність на 

ринках капіталу, посилення вимог до капіталу, надлишковий обсяг 
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необслуговуваних кредитів та інші проблеми і ризики призвели до серйозного 

падіння рентабельності банків [4]. 

4. Проблеми з управлінням ризиками. У великих американських банків 

залишаються після кризи 2008 року великі проблеми в управлінні економічними 

ризиками, які можуть завдати шкоди фінансовій системі країни, якщо їх не 

ліквідувати.Значні порушення в дотриманні правил (ФРС по боротьбі з кризою) 

та проблеми управління ризиками як і раніше залишаються у великих банківських 

організацій США. Недотримання правил в 2015-2016 роках підірвало довіру до 

здатності банків управляти ризиками, і це може мати наслідки для фінансової 

стабільності, враховуючи розміри організацій, їх структуру і взаємопов'язаність 

[5]. 

Тому, щоб позбутись явних недоліків у банківській системі США, потрібно 

провести низку заходів: 

- збільшити ліміт страхування депозитів на одного вкладника; 

- зменшити витрати на медицину і соціальні потреби американців для того, 

щоб частково погасити державний борг; 

- вирішити проблему низької рентабельності за рахунок проведення 

структурних реформ, наголошуючи на необхідність адаптації до епохи, яка 

характеризується низькими темпами зростання і низькими процентними 

ставками, а також до змін в ринковому і нормативно-правовому середовищі; 

- встановити ставки страхування депозитів з урахуванням ступеня ризику;  

- використати страхові платежі (премії) для врахування рівня процентного 

ризику та його впливу на достатність капіталу банку[5]. 

Отже, можна зробити висновки, що сучасний стан банківської системи США 

характеризується поглибленням процесів глобалізації та 

інтернаціоналізації. Незважаючи на існуючий механізм контролю і моніторингу в 

діяльності банків США, існує високий показник непередбачуваних банкрутств і 

ліквідації банків. Вимогливість до наглядово-контрольних функцій щодо 

кредитно-грошових установ США залишається на надзвичайно високому рівні, і в 

цьому одне з головних пояснень щодо високого рівня стабільності і надійності 

американських банківських інститутів і проведених ними операцій. 
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ У ЦИФРОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Фінансовий ринок є важливо складовою у цифровій економіці, та у економіці 

країни в цілому. На сьогодні в Україні відбувається трансформація фінансового 

ринку у складних кризових умовах, тому необхідно визначити сучасні тенденції 

розвитку фінансового ринку у цифровій економіці, щоб вчасно використати 

необхідні заходи щодо стабілізації та покращення функціонування даного типу 

ринку. 

Теоретичні та практичні аспекти фінансового ринку в цифровій економіці 

висвітлено у наукових працях багатьох науковців, а саме:  Бланк И.А.,  Іванов 

В.М., СмолянськаО.Ю.,  Ковальчук С.В. , Василик О.Д.,   ХодатвськаВ.П., Беляев 

В.В. та інші[4]. 

 За офіційними  даними Міністерства Фінансів України сьогодні фінансова 

система України переживає одну з наймасштабніших криз за часи незалежності, 

внаслідок чого сьогодні 78 банків перебувають у стані ліквідації, у 40 установах 

введено тимчасову адміністрацію. 

Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході країни 

негативно вплинули на розвиток економіки, розбалансували фінансові ринки на 

початку 2015 року. Економічна активність скоротилася. Як наслідок знецінення 

національної грошової одиниці та зростання адміністративних цін, інфляція 

споживчих цін у 2016 році прискорилася. Такі тенденції призвели до погіршення 

якості кредитного портфеля, що спричинило необхідність створення значних 

резервів. У 2016 році відрахування в резерви банками стало визначальним 

чинником збитковості банківської системи[2]. 

Тобто сьогодні практично відсутні реальні внутрішні джерела для 

відновлення економіки. Обсяг кредитів знизився у 2016 р. на 53,8 млрд. грн. і 8,57 

млрд. дол., а за два місяці 2017-го – ще на 10 млрд. грн., 1,2 млрд. дол. Економіка 

продовжує падіння, кількість ефективних позичальників у таких умовах не може 

збільшуватися. На цьому тлі фінансовий ринок уже переорієнтувався на легші 

шляхи отримання прибутків – спекулятивні [3]. 

Отже, враховуючі негативний стан фінансового ринку України у цифровій 

економіці, у 2015 році було створено Комплексну програму розвитку фінансового 

ринку України на 2015-2020 рр., головною метою якої є забезпечення сталого 

розвитку фінансового ринку, у тому числі шляхом досягнення рівня та вимог 

Європейського Союзу за розвитком фінансового ринку. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8424065
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Для досягнення мети Програми реалізація реформ здійснюватиметься за 

чотирма основними напрямами та відповідними їм блоками задач [1]: 

Таблиця 1 

Основні напрями та задачі Комплексної програми розвитку 

фінансового ринку України на 2015-2020 рр. 

Напрями Блоки задач 

Забезпечення

 макроекономічної 

стабільності 

1. Монетарна політика на 

основіінфляційного 

таргетування та режиму гнучкого валютного 

курсу 

Забезпечення

 макроекономічної стабільності 

1. Гармонізація законодавства зі 

стандартамиЄС. 

2. Модернізація системи регулювання 

танагляду. 

3. Підвищення прозорості та

 стабільності фінансовихринків. 

4. Забезпечення динамічного

 розвитку інструментів та інфраструктури 

фінансовихринків. 

5. Вдосконалення системи

 оподаткування учасників 

фінансовихринків. 

6. Очищення ринків від проблемнихактивів. 

Розбудова

 інституційної 

спроможності

 регуляторів фінансовогоринку 

1. Забезпечення інституційної 

незалежності регуляторів. 

2. Підвищення організаційної 

ефективності регуляторів. 

3. Покращення координації роботи 

регуляторів та учасників фінансовогоринку. 

4. Стимулювання впровадження 

новітніх ІТ технологій. 

Захисту прав споживачів

 та інвесторів 

фінансовогоринку 

1. Стимулювання розвитку фінансової 

грамотності споживачів та інвесторів 

фінансовогоринку. 

2. Підвищення стандартів захисту прав 

споживачів та інвесторів фінансовогоринку. 

Реалізовуючи основні напрями програми, планується отримати позитивні 

показники діяльності фінансового ринку, які дозволять стабілізувати фінансовий 

ринок України та зробити його конкурентоспроможним на світовому фінансовому 

ринку. 

Таким чином, проведені дослідження вказують на важливість фінансового 

ринку у цифровій економіці  країни та значний його вплив на її стан. Сучасні 

процеси, які відбуваються на фінансовому ринку, маютьнегативні тенденції та 

вказують на негайну розробку та впровадження заходів щодо стабілізації та 
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покращення стану фінансового ринку. Одним з дієвих механізмів стабілізації 

даної ситуації може стати реалізація  Комплексної програми розвитку 

фінансового ринку в  Україні  на  2015-  2020 рр. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ 

РЕЗЕРВІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Окремі аспекти забезпечення країн золотовалютними резервами, зокрема, 

джерела формування, розглядаються як в працях українських і зарубіжних 

науковців, так і в аналітичних матеріалах міжнародних організацій. Водночас, в 

сучасній науковій літературі недостатньо повно досліджено джерела формування 

золотовалютних резервів в Україні. Інформація стосовно кількості коштів 

відведених на формування ЗВР України є або відсутньою, або не повною. 

Формулювання цілей є аналіз закономірностей змін золотовалютних резервів 

центральних банків певних країн в певних регіонах. 

Основну частину міжнародних резервів займають резерви іноземних валют. 

Приріст загальної маси резервів до кінця 90-х рр. відбувався  винятково за 

рахунок валютного компоненту, тоді як вартість офіційних золотих запасів через 

падіння цін на дорогоцінні метали зменшувалась з відповідним скороченням 

частки золота в структурі світових резервів.  

Визначальну роль у змінах, що відбуваються, відіграє економічний прогрес у 

країнах далекосхідного регіону на чолі з Китаєм. Китай і його найближчі сусіди – 

Тайвань, Сінгапур, Гонконг, Південна Корея – увійшли до першої десятки 

провідних власників золотовалютних резервів. Досить активно поповнює свої 

резерви Індія: її міжнародні активи з 1997 по 2002 р. виросли більш ніж вп’ятеро, 

а в 2007 р. порівняно з 2002 р. – більш ніж втричі. 

Найбільшим власником золотовалютних резервів серед розвинутих країна 

вже довгий час є Японія. З 1990 р. до 2000 р. Японія збільшила свої резерви 

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/p-yat-%20krokiv-yaki-vryatuyut-finansoviy-rinok-ukrayini-_.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/p-yat-%20krokiv-yaki-vryatuyut-finansoviy-rinok-ukrayini-_.html
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майже вп’ятеро, а з 2000 р. до 2006 р. – ще більш ніж вдвічі (до 847 млрд. дол.). 

[3] 

Найменшими за обсягами є валютні резерви країн Африки: в 2007 р. їх 

питома вага в загальному обсязі резервів країн, що розвиваються, складала 

6,5%[3]. Саме тому важливою формою валютного співробітництва африканських 

країн є створення валютних угруповань і спільних валютних фондів для 

консолідації незначних за обсягами офіційних резервів окремих країн і покриття 

дефіциту платіжного балансу. 

Власниками найбільших золотовалютних резервів є Сінгапур, Австралія та 

Франція, на частку яких припадає більше половини міжнародних золотовалютних 

резервів. [6] 

З метою підтримання рівноваги на національних валютних ринках та 

забезпечення їх стабільності у довгостроковій перспективі доцільно реформувати 

механізм стабілізаційної функції міжнародних золотовалютних резервів шляхом 

формування міжнародною спільнотою єдиного світового золотовалютного 

резерву, який виконуватиме функцію страхового захисту світової валютної 

системи від ризику виникнення кризових явищ у цій системі. 

На мою думку дослідження золотовалютних резервів є одним із 

найважливіших аспектів досліджень в економіці та банківській справі. Наслідки 

діяльності Національного Банку України досить негативні. Південно – 

Африканська Республіка (11,31) має набагато більший процент золотовалютних 

резервів ніж Україна(1,03). [9] Оскільки даних про Туніський центробанк немає, 

то можемо сказати, що Україна обігнала Єгипет (0,20) , проте відстала від усіх 

інших країн. [9] 

Отже, проаналізувавши золотовалютні резерви країн Африки і України, 

можемо сказати що рівень золотовалютних резервів відстає від декотрих, і має 

також негативну динаміку порівняно з іншими.  

У процентних співвідношеннях, Україна може ще з декотрими країнами 

посперечатись, але я певні негативні моменти. В показниках загальних резервів, 

наш країна відстає наприклад від Німеччини більше ніж на 100 % показник, при 

цьому у Німеччини, ми бачимо стабільну відсоткову динаміку. 

Найкращу відсоткову динаміку ми можемо спостерігати у Франції, але 

схильною до коливань.  

Данія та Австрія, як країни з найбільш стабільними та найвищим рівнем 

життя населення, показують нам стабільність в показниках, Данія випереджає 

Австрію, як і Україну.[9] 

На мою думку, Україна знаходиться на перед останньому місці в Європі, що 

мене напрочуд здивувало, що одна з найстабільніших країн – Фінляндія має такі 

низьку показники. Найкращий показник у Латвії, і я з цим цілковито погоджуюсь, 

оскільки до того моменту як в них з`явилося Євро, Латвійський лат, вважався 

однією з найстабільніших валют і коштував дорожче ніж Євро. 

Таким чином, основними завданнями Національного банку є формування 

оптимальної структури офіційних золотовалютних резервів. Аналіз сучасної 

структури резервів України дає змогу зробити висновки, що Валютні резерви – це 

важливий складник емісійного механізму і один із видів забезпечення 

національних грошей у складі активів Національно банку. А тому оптимальна 
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структура валютних резервів також є одним із факторів гарантії стабільності 

внутрішнього грошового обігу в країні. Досвід інших країн і аналіз 

золотовалютних резервів центробанків інших країн, надасть нашій країні 

рухатись вперед і знизити, або зовсім прибрати негативну динаміку зменшення 

золотовалютних резервів. 

- Проблеми подальшого росту золотовалютних резервів є надзвичайно 

важливими як з позиції глобальних монетарних процесів, так і з позиції 

управління активами надлишкових резервів. Подальших досліджень потребують 

проблеми ефективного управління надлишковими золотовалютними резервами, 

формування їх оптимальної валютної та інвестиційної структури. 

- досліджувати динаміку досить корисно оскільки можна просвітити 

позитивні та негативні процеси, і намагатися знати шляхи вирішення. 

- формування оптимальної структури офіційних золотовалютних резервів. 

- варто замислитись стосовно економічної реформи, заради збільшення 

кількості товарів та послуг, які будуть надходження валюти та збільшення 

золотовалютних резервів. 

- робота має практичне значення, показує приклад, шо варто порівнювати та 

аналізувати показники інших Центральних Банків країн різних континентів для 

розуміння де ми є, і що нам з цим робити.   
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ 

КРИПТОВАЛЮТ 

 

На сьогоднішній день у світі активно розвиваються ІТ-технології в різних 

сферах життя людства і не винятком стала фінансово-економічна сфера. Це 

спричиняє появу нових видів технологій та явищ, наприклад, поява поняття 

«криптовалют». У зв’язку з цим постає проблема регуляції емісії та обігу 

криптовалют, адже організаційно-правова складова держави не встигає за 

розвитком ІТ-технологій. У кожній правовій державі діє принцип верховенства 

права і це зобов’язує  законодавчу, судову та виконавчу гілки влади до створення 

та дотримання законів в усіх сферах суспільства, у тому числі в нових видах та 

явищах, які з’являються за допомогою ІТ-технологій. На мою думку, правова 

проблема криптовалюти полягає у визначенні її сутності, правової належності та 

самій ідеї створення, так як в процесі взаємодії між особами та організаціями у 

разі виникнення спірних питань необхідне рішення суду, а для цього обов’язково 

потрібна ідентифікація особи, а це суперечить засадам створення криптовалюти, 

так як одна із основних ідей її створення – це проведення анонімних операцій. 

Регулювання ринку криптовалют – це перш за все виклик для регуляторів як на 

міжнародному, так і на національному рівнях, оскільки національне 

законодавство може відрізнятись від міжнародних норм. Тому існує думка, що 

вони приречені на невдачу, оскільки для цифрової валюти немає кордонів. З 

одного боку криптовалюта має переваги, а з іншого недоліки або навіть 

катастрофічні наслідки для суспільства, наприклад, для наркотоговців, 

корупціонерів, фінансування тероризму, шахрайства  і тому подібне – це вдалий 

метод отримання винагороди їх вид діяльності, який направлений на їх власне 

збагачення, а не на загальносуспільний добробут та процвітання і в свою чергу 

може становити загрозу економічній безпеці та системам оподаткування 

національних економік [3, с. 239]. До того ж це стимулює розвиток тіньового 

сектору економіки, де не потрібно сплачувати податки, а податки це один із 

основних видів доходу до державного бюджету звідки держава бере кошти на 

виконання свої функцій.  

Курс обміну криптовалют на фіатні гроші нестабільний, що робить їх 

використання надто ризикованим і є перешкодою для використання як звичайних 

грошей, тобто мірила вартості, засобу обігу і платежу, засобу нагромадження 

вартості. На відміну від звичайних грошей крипто валюти не мають жодного 

забезпечення і гарантій. На нашу думку, для забезпечення їх стабільності, вони 

все одно повинні мати підґрунтя у вигляді грошових одиниць,  цінних паперів або 

металів, до того ж існує загроза повного знецінення у зв’язку з панікою, коли 

власники криптовалюти почнуть обмінювати її на валюту, яка гарантуєтеся і 

контролюється державою.  

Але така криптовалюта, як біткоін включає і передові технології захисту від 

підробки, так звану технологію «blockchain» (ланцюжок блоків) і є публічним 

регістром, який зберігає дані про всі транзакції системи. Дані транзакції захищені 

електронними підписами користувачів – учасників мережі, які видобувають 

біткоін чи проводять з ними будь-які операції. Зовнішньо система працює 

аналогічно будь-якій електронній платіжній системі, наприклад, Webmoney. 
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Проте серед недоліків криптовалюти можна назвати те, що у випадку втрати 

пароля або доступу до електронного гаманця наявна криптовалюта буде повністю 

втрачена. Інтерес інвесторів до криптовалюти може пояснюватись тим, що на 

курс біткоінів не впливає політичні умови та діяльність центральних банків. Курс 

регулюється виключно попитом і пропозицією на ринку.  

Отже, основна причина, яка викликала попит на криптовалюту – це її 

анонімність, а значить можна не платити податки, так як встановити власника 

дуже важко або зовсім неможливо. Основними характеристиками даного виду 

валют є відсутність емісійного центру, контролю та обмежень випуску, повна 

анонімність, здатність генерувати валюту самостійно за допомогою майнінгу, 

захищеність від інфляції, відсутність впливу факторів зовнішнього середовища 

(окрім ринкових попиту і пропозиції) тощо.  

Для України розвиток криптовалюти при правильній регуляції будує певні 

можливості на шляху для виведення з країн третього світу. Але надмірна тінізація 

української економіки створює ризик її подальшого посилення. Потребує 

регулювання оподаткування доходів, отриманих завдяки емісії та обігу крипто 

валют. Правильність регуляції, на нашу думку, може полягати перш за все при 

зниженні податкового навантаження на дохід та використання криптовалюти. Для 

вирішення проблеми регулювання обігу криптовалют в Україні необхідно уважно 

слідкувати за діями регуляторних органів інших країн, наприклад, досвідом 

провідних країн світу таких США та країн ЄС. Також чітко прописати 

нормативно-правові положення про використання, обіг та емісію криптовалют. 

 

Література: 

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»: 

прийнятий Верховною Радою України05.04.2001 № 2346-ІІІ: редакція від 

06.11.2016 на підставі 1664-19. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 

2. Поливка Н. Криптовалюти і «різноманітні біткоіни» / Н. Поливка // 

Юридична Газета online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/ kriptovalyuti-i-

riznomanitni-bitkoini.html 

3. Циганова Н.В. Суперечності регулювання емісії та обігу крипто валют / 

Н.В. Циганова // Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, 

перспективи, ризики: тези І Міжнар. наук.-практ. конф.  (29 листопада 2017 р.). – 

К. : КНЕУ, 2018. – 243 с. – С. 239-243. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14


280 

 

Наукове видання 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНІ ФОРМИ 

ГРОШЕЙ 
 

 

 

 

Матеріали 

 Всеукраїнської науково-практичної 

 конференції студентів, аспірантів і молодих учених 

 

 

 

 

Київ, 05 квітня 2018 р. 

 
 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 11.05.2018 р. 

Формат 64х90/16. Папір офс. Друк офс. Ум. друк арк. 16,27 

Гарнітура Тimes New Roman. Наклад: 50 прим., 

Замовлення № 11/05/18 

 

Видавець:  ТОВ «НВП «Інтерсервіс» 

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 

Свідоцтво серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р. 

 

Виготовлювач: Типографiя «Айс Принт» 

Тел: +38 (099) 192-00-33, +38 (048) 706-92-82 

Site: www.ice-print.com.ua 

E-mail:info@ice-print.com.ua 

 

 

 

 

 


