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THE FORMATION OF THE INFORMATION NETWORK ECONOMY THROUGH USING
OF E!MONEY — BITCOIN

Досліджено та проаналізовано природу, економічну суть та зміст віртуальних грошей. Розкриті дискусійні пиN
тання сутності криптовалюти. У науковоNпрактичній площині криптовалюту розглядають як цифрову валюту, елекN
тронні платіжні засоби, нові форми електронних грошей. Встановлено, що криптовалюта — це відносно новий інструN
мент фінансового ринку, але його вартість не залежить від кількості вкладеної праці, як це традиційно і характерно
для звичайних товарів і послуг. Оцінка структури криптовалюти показала, що Bitcoin є найпоширенішим її видом,
хоча нарощують свої обсяги й інші криптовалюти. Встановлено, що в Україні питання щодо регулювання криптоваN
люти не визначені на законодавчому рівні, їх розгляд знаходиться в невизначеному стані. І поки криптовалюта не
визнана державою, є сумніви в тому, що вона буде мати довіру у користувачів. Розглянуто декларування криптоваN
люти у двох вимірах: у можливості для легалізації придбаних засобів і поясненні походження інших матеріальних
або нематеріальних активів та в легальній можливості приховати майбутні доходи. У перспективі безсумнівним є те,
що Bitcoin буде регулюватися на міжнародному рівні, причому акцент буде зроблено на запобігання використання
цифрових активів для відмивання грошей і незаконних фінансових операцій.

The nature, economic essence and content of virtual money are researched and analyzed. Discussion issues of the
essence of cryptocurrency are revealed. In the scientific and practical plane, cryptocurrency is considered as a digital
currency, electronic means of payment, and new forms of electronic money. It has been established that cryptocurrency
is a relatively new instrument of the financial market, but its value does not depend on the amount of labor invested, as
is traditionally the case for ordinary goods and services. Assessment of the structure of cryptocurrency showed that
Bitcoin is the most common type, although it is increasing its volume and other cryptocurrencies. It is established that in
Ukraine the issues of cryptocurrency regulation are not defined at the legislative level and their consideration is in an
uncertain state. And until the cryptocurrency is recognized by the state, there are doubts that it will be trusted by users.

The declaration of cryptocurrency in two dimensions is considered: in the possibility to legalize the acquired funds
and to explain the origin of other tangible or intangible assets and in the legal possibility to hide future income.

The advantages of using cryptocurrency are given, in particular anonymity of payments; easy money transfer via the
Internet, without the need to trust intermediaries; third parties cannot control transactions or block accounts; money
transfers via Bitcoin are virtually free, while credit cards and online payment systems usually require a commission of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сьогоднішньому світі, практично в усіх

країнах, за винятком 22, існує своя валюта, яка
має унікальну платоспроможність і справж(
ність з точки зору основ, як економіки так і
фінансів. У кожної валюти є власна цінність,
конвертованість, величина емісії та інші фак(
тори.

З тих пір, як гроші перейшли в електронну
форму, стало значно зручніше ними користу(
ватися, адже навіть мільйон можна умістити в
тонку картку. Але із(за переходу "в цифру"
банки легко можуть відстежити переміщення
будь(якої суми. Крім того, традиційні гроші
схильні до інфляції, коли їх цінність падає.
Позбавитися від недоліків і зберегти переваги
електронних грошей дозволяє Bitcoin. У
2009 році вперше світ заговорив про так звану
криптовалюту — грошову одиницю, яка
відрізняється рядом унікальних і не властивих
для звичайної валюти характеристик. Валюта
отримала назву Bitcoin. Це валюта, якій багато
економістів пророкували успішне майбутнє, а
користувачі вже декілька років використову(
ють її для купівлі товарів у великих обсягах. В
Україні, відсутній закріплений на законодавчо(
му рівні, статус криптовалюти але, це не зупи(
няє користувачів використовувати її для роз(
рахунку і для накопичення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні реалії породжують появу нових
грошових символів, а саме цифрових грошей і
відповідно розвідки в цих дослідженнях є
відносно новими. Так, вивченню історії розвит(
ку та функціонування криптовалют присвячені
праці закордонних дослідників, а саме: Рюбен
Гринберг (Reuben Grinberg) Джозеф Бонно
(Joseph Bonneau), Эндрю Миллер (Andrew
Miller), Джереми Кларк (Jeremy Clark), Арвинд

1—5% of the amount of each transfer + additional trading costs (which can reach several hundred dollars); lack of
inflation caused by banking multiplication (fractional reserve banking) and central bank policy. Limited issuance of
money in the Bitcoin system is distributed in direct proportion to the provided computing power, and is not monopolized
by banks. Disadvantages in the use of cryptocurrency are: strong exchange rate fluctuations that make the currency a
very risky means of storing large sums; endless growth of transaction logs; Bitcoin can be pressured at any time by those
who do not benefit from it.

In the long run, there is no doubt that Bitcoin will be regulated internationally, with an emphasis on preventing the
use of digital assets for money laundering and illegal financial transactions.

Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, віртуальні гроші, електронна валюта, пірингова
система, шифропанк, токен, майнінг.

Key words: cryptocurrency, Bitcoin, virtual money, electronic currency, peer?to?peer system,
cipher punk, token, mining.

Нараянан (Arvind Narayanan), Джошуа Крол
(Joshua A. Kroll) и Эдвард Фелтен (Edward W.
Felten). Питанням стосовно тенденцій розвит(
ку криптовалют приділяють увагу вітчизняні
аналітики, як(от: Ситник І., Коротка А., Лук'я(
нов В., Желюк Т., Бречко О., Циганова Н. Але
проблема дослідження розвитку криптовалют
в нашій країні залишається недостатньо вив(
ченою вітчизняними вченими, це й зумовлює
актуальність подальших наукових розвідок.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення характер(

них рис та динаміка розвитку криптовалюти
Bitcoin, оцінка панорамних перспектив ринку
криптовалют в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні гроші, чи то готівка або рахунок в
банку, — це по суті, боргові розписки. Коли ко(
ристувач йде в банк за кредитом для розвитку
свого бізнесу або інших потреб, фінансова
організація дає їх йому. Але до цього моменту в
самого банку грошей для кредиту не існувало
взагалі. Річ у тому, що, згідно із законодавством,
банки можуть створювати гроші ні з чого. Цей
процес називається емісією. В Україні таким
правом володіє Національний банк України, в
якого останні купують валюту за вже зароблені
засоби. У інших країнах емітувати гроші можуть
також комерційні банки. Водночас Bitcoin це не
боргові розписки. Ці цифрові гроші не беруться
з нізвідки, їх потрібно заробити. Це цифровий
аналог золота, яке потрібно спершу добути і
відлити, адже вони були прив'язані до цього до(
рогоцінного металу по жорсткому курсу. Як
інструментом видобутку "цифрового золота"
Bitcoin виступають комп'ютери. Заробити ці
гроші може кожен, досить включити свій ком(
п'ютер і запустити програму [10].
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Bitcoin (від англ. bit — біт та coin — монета) —
це пірингова система електронних грошей, яка
використовує однойменну цифрову валюту,
яку часто називають криптовалютою (крипто(
валюта (англ. — Cryptocurrency) — вид цифро(
вої валюти, емісія і облік яких засновані на
криптографічних методах, наприклад, методі
захисту Proof(of(work і асиметричному шиф(
руванню. Функціонування системи здійснюєть(
ся децентралізовано (у визначеній комп'ю(
терній мережі) або віртуальною валютою
(віртуальна валюта — особисті електронні
гроші, які використовуються для купівлі та про(
дажу віртуальних товарів в різноманітних
Інтернет суспільствах). Мережа повністю де(
централізована та немає центрального адмі(
ністратора або його аналогу [5].

Bitсoin використовує криптографічні прин(
ципи для створення унікальних, не відтворюва(
них, ділених маркерів валюти. Користувачі збе(
рігають криптографічні ключі до своїх власних
грошей локально на своїх комп'ютерах, і про(
водять транзакції, безпосередньо, один з одним
через пірингову (піринг — угода Інтернет(опе(
раторів про обмін трафіком між своїми мере(
жами, а також технічну взаємодію, що реалі(
зує дану угоду: з'єднання мереж і обмін інфор(
мацією про мережеві маршрути) мережу, пере(
віряючи за допомогою мережі достовірність
грошових переказів. Фізично кожна монета в
системі має свій унікальний ключ [5].

У разі здійснення транзакції користувач
додає до монети відкритий ключ адресата і
підписує її своїм особистим закритим ключем.
Щоб виключити подвійне списання однієї мо(
нети, всі транзакції транслюються іншим учас(
никам, а повний список транзакцій в анонімно(
му вигляді зберігається в розподіленій мережі.
При кожній новій транзакції ключі перевіря(
ються за списком попередніх транзакцій. Інак(
ше кажучи, Bitcoin заснований на записі пере(
міщень грошових коштів з використанням аси(
метричного шифрування [5].

Bitcoin можна використовувати для оплати
різноманітних товарів та послуг. У продавців,
які готові приймати Bitсoin, також є мож(
ливість для обміну на реальні гроші через спе(
ціальні торгові точки та обмінники (в Україні є
можливість обміну у Privat 24, Liqpay тощо).

В Україні немає жодного закону або підза(
конного нормативно(правового акта, який би
регулював операції із застосуванням крипто(
валюти. В судових реєстрах все частіше з'яв(
ляються справи, де фігурує Bitcoin. Останнє з
них — зловмисники зробили фінансову пірамі(
ду і заробили на ній 20 мільйонів доларів, пере(

водячи надходження в Bitcoin. Україна входить
де ТОП(10 країн світу за кількістю користу(
вачів Bitcoin, проте законодавством це питан(
ня досі не врегульовано. Це провокує зростан(
ня чорного ринку, маніпуляцій і злочинності
[2].

 Ще в 2014 р. НБУ надав лист про пра(
вомірність використання в Україні "віртуальної
валюти / криптовалюти" Bitcoin, в якому за(
пропонував розглядати Bitcoin, як грошовий
сурогат, який не має забезпечення реальної
вартості. А також вказав, що використання гро(
шових сурогатів, як засобу платежу забороня(
ються, так як це суперечить нормам українсь(
кого законодавства. Згідно зі ст. 1 Закону Ук(
раїни "Про НБУ", грошовий сурогат це будь(
які документи у вигляді грошових знаків, що
відрізняються від грошової одиниці України,
випущеної в обіг не Національним банком Ук(
раїни і виготовленої з метою здійснення пла(
тежів у господарському обороті, крім валют(
них цінностей [1].

НБУ зарахував Bitcoin до "грошових суро(
гатів" але, жодна криптовалюта не існує у ви(
гляді грошових знаків. Виникає питання, чому
НБУ висловив таку обережність? Напевне
тому, що будь(яка криптовалюта це зашифро(
вана інформація, скопіювати яку неможливо,
а ще вона емітується безпосередньо в мережі і
ніяк не пов'язана ні з будь(якою валютою або
державною валютною системою, ні з її власни(
ком.

У свою чергу Міністерство фінансів Украї(
ни теж не визнає Bitcoin цінністю. Згідно зі
спільною заявою фінансових регуляторів поки
криптовалюта не має певного правового стату(
су в Україні. Складна правова природа крип(
товалюти не дозволяє визнати їх ні грошовими
коштами, ні валютою і платіжним засобом
іншої країни, ні валютної цінністю, ні електрон(
ними грошима, ні цінними паперами, ні грошо(
вим сурогатом [2].

У липні 2018 р. на засіданні Ради з фінансо(
вої стабільності обговорювалася і була підтри(
мана концепція врегулювання операцій з крип(
товалютами. За результатами зустрічей були
запропоновані моделі здійснення таких опе(
рацій в Україні (через зареєстровані на ліцен(
зованих крипто(біржах рахунки в криптова(
люті), а також визначений відповідальний
фінансовий регулятор (НКЦБФР) та обговоре(
но ряд питань щодо декларування та оподат(
кування доходів від таких операцій. За погод(
женням всіх учасників і за підтримки членів
Комітету з питань фінансової політики та бан(
ківської діяльності Верховної Ради було вирі(
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шено підготувати законопроект про внесення
змін до законодавства з метою введення в пра(
вове поле таких понять: "криптовалюта", "то(
кен", "майнінг", ІСО та інших термінів, а також
врегулювання порядку здійснення операцій з
криптовалютою, декларуванням володіння нею
та оподаткування [2].

У Верховній Раді України було зареєстро(
вано два законопроєкти, які покликані врегу(
лювати це питання: Законопроєкт № 7183 від
06.10.2017 р. "Про обіг криптовалюти в Україні"
та Законопроєкт № 7183(1 від 10.10.2017 р.
"Про стимулювання ринку криптовалют і їх
похідних в Україні". Обидва законопроєкти
визначали необхідність державного управлін(
ня у сфері поводження з криптовалютою, по(
вноваження регулятора визначати порядок
створення і діяльності криптовалютних бірж,
проводити моніторинг криптовалютних тран(
закцій, ідентифікувати суб'єкти криптовалют(
них операцій. Однак у серпні 2019 р. обидва за(
конопроєкти були відкликані [8; 9].

Оскільки прямої заборони на придбання та
володіння криптовалютою в Україні немає, то
значна когорта державних службовців, актив(
но декларують криптовалюту в своїх деклара(
ціях. Державою поки, що не прийнято жодно(
го рішення з приводу необхідності декларуван(
ня криптовалюти. Оскільки криптогаманці не(
можливо ідентифікувати, то відстежити, кому
належить криптовалюта, не є можливим. Тому,
декларування криптовалюти (крім законного
аспекту) можна розглядати ще в двох вимірах:

1. Це дає можливість для легалізації прид(
баних засобів і пояснення походження інших
матеріальних або нематеріальних активів, на(
приклад, задекларувавши купівлю сім років
тому певної кількості криптовалюти (за неве(
лику вартість), з подальшим її продажем, ска(
жімо в 2021 р., то такий декларант матиме мож(
ливість підтвердити легальність коштів для
придбання вже наявних активів. Зрозуміло, що
контролюючі органи до криптогаманців таких
декларантів доступу не можуть мати, оскільки
в них немає відповідних повноважень.

2. Це дає легальну можливість приховати
майбутні доходи, наприклад, аналогічно задек(
ларувавши купівлю сім років тому значної
кількості криптовалюти (за невелику вартість),
з подальшим її продажем, скажімо в 2021 р.,
такий декларант матиме можливість підтверди(
ти легальність коштів для придбання активів у
майбутньому.

Розходяться думки у провідних експертів і
щодо оподаткування Bitcoin. Вважається, що
оподатковуватися повинна позитивна різниця

між купівлею і продажем (обміном) криптова(
люти в момент її конвертації на гроші або то(
вар, послугу. Така операція повинна обклада(
тися за ставкою 18 % + 1, 5% військовий збір.
Але, по суті, дохід від криптовалюти є пасивним
доходом, для якого встановлено ставку 5 % по(
датку на доходи фізичних осіб. Однак зазначе(
ну ставку застосувати не представляється мож(
ливим бо в списку пасивних доходів, закріпле(
них у Податковому кодексі України [7], дохід,
отриманий від операцій з криптовалютою
відсутній. Такий же підхід можна запропону(
вати і до суб'єктів господарювання щодо подат(
ку на прибуток підприємств (ставка 18 %) або
єдиного податку (ставка 5%).

Щодо ПДВ, то операції з Bitcoin не є поста(
чанням товарів або послуг, а тому такі операції
не можуть обкладатися ПДВ. У своєму рішенні
у справі "Skatteverket v David Hedqvist" Суд
Європейського союзу прийшов до висновку, що
операції з Bitcoin звільняються від ПДВ, оскіль(
ки відносяться до платіжних операцій з валю(
тою, грошовими знаками і монетами [2].

Ідеї криптовалюти "b(money" описав ще в
1998 р. Вей Дай в розсилці шифропанків (шиф(
ропанки — це неформальна група людей, заці(
кавлених в збережені анонімності та в шифру(
ванні, криптографії.). У 2008 р. особою або гру(
пою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото був
опублікований файл з описом протоколу та
принципом роботи тимчасової мережі. За сло(
вами Сатосі, розробка почалася в 2007 р., а у
2009 р. він закінчив розробку протоколу і опуб(
лікував клієнт (програму), після чого, мережа
була запущена. Bitcoin офіційно прийнятий в
таких країнах: Канада, Японія (частково),
Німеччина, Хорватія, Данія, Південна Корея,
Швейцарія, США, в країнах ЄС. Заборонений
в Китаї, Швеції, Таїланді, Індії, Ісландії, Єгипті
[19].

Кожен день виникає приблизно 3600 нових
Bitcoin. Монети з'являються в результаті про(
цесу, названого як "Майнінг". Перша біткоїн(
транзакція відбулася 21 січня 2009 р., Сатосі
перевів 100 Bitcoin Халу Фінні (Hal Finney) а
офіційною датою продажу перших Bitcoin є
25 квітня 2010 р. тоді продали 1000 Bitcoin за
0,3 центи кожна [5].

Однією з особливостей Bitcoin є можливість
емісії нових Bitcoin, кожен користувач має
можливість самостійно емітувати гроші за ра(
хунок розрахункової потужності комп'ютера,
за допомогою цього вкладу Bitcoin стає все
більш і більш захищеною. Система децентралі(
зована та має ліміт по випуску нових Bitcoin,
чим більше людей прагнуть їх отримати, тим
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важчим стане його добування (mining — видо(
буток) [4].

В нині кількість монет в обігу системи скла(
дає трохи більше 1 млн. Фактично на сьогодні
Bitcoin — це хмарна мережа (хмарні обчислен(
ня — забезпечення повсюдного і зручного ме(
режевого доступу на вимогу до загального
пулу (пул — форма об'єднання, угоди між
підприємцями, зазвичай тимчасового, при якій
прибуток її учасників надходить у загальний
фонд і розподіляється між ними згідно із заз(
далегідь встановленими квотами) конфігурує(
мих обчислювальних ресурсів (наприклад, ме(
реж передачі даних, серверів, пристроїв збері(
гання даних, додатків і сервісів як разом, так і
окремо), які можуть бути оперативно надані і
звільнені з мінімальними експлуатаційними
витратами і / або зверненнями до провайдера)
розподілених обчислень. Дохід у Bitcoin моне(
тизується за рахунок валюти, цінність якої за(
безпечує електрична енергія і робота процесо(
ра. Фактично номінал однієї монети дорівнює
певній кількості процесорного часу. На прак(
тиці вартість її визначається співвідношенням
біржових пропозицій та попиту, що з певною
затримкою впливає на необхідні комп'ютерні
ресурси для генерації монети [4].

Розглянемо переваги та недоліки цієї си(
стеми. Переваги:

— анонімність платежів;
— проста передача грошей через Інтернет,

без необхідності довіряти посередникам;
— треті особи не можуть контролювати

транзакції або блокувати рахунки;
— перекази грошей за допомогою Bitcoin

практично безкоштовні, в той час як кредитні
картки та системи онлайнових платежів зазви(
чай вимагають комісію в 1—5 % суми кожного
переказу + додаткові торгові витрати, (які мо(
жуть досягати кількохсот доларів);

— відсутність інфляції, яку викликають бан(
ківська мультиплікація (fractional reserve
banking) і політика центральних банків. Обме(
жена емісія грошей в системі Bitcoin розподі(
ляється прямо пропорційно наданій обчислю(
вальній потужності, а не монополізується бан(
ками [13].

Недоліки:
— сильні коливання курсу роблять валюту

дуже ризикованим засобом зберігання великих
сум;

— нескінченне зростання логу транзакцій
(але потрібно враховувати, що обсяги носіїв
інформації теж ростуть);

— попри необов'язковість комісій, тран(
закції з нульовою комісією, майже напевно,

надовго застрягнуть. Тому гаманець може ви(
магати мінімальну комісію (обмеження можна
обійти підписавши транзакцію вручну);

— безпечне отримання з недостовірних
джерел у середньому займає 10 хвилин (се(
редній випадковий час хоча б одного підтверд(
ження транзакції одним з Майнерів);

— у будь(який момент може початися тиск
на Bitcoin з боку тих, кому він не вигідний [17].

Фінансовий аналітик Елліот Прехтер у да(
лекому 2010 р. передбачив грандіозний зліт
Bitcoin, коли він коштував лише 6 центів за то(
кен і був нікому невідомий. За 10 років ціна
Bitcoin виросла з 0 до близько 20 тис. $ США.
Так, 17 грудня 2017 р. курс Bitcoin під час елек(
тронних торгів досягнув максимального в
історії курсу 20042 $. Загальна капіталізація
ринку становила 335,7 млрд $. А вже 21 листо(
пада 2018 року він коштував 4484 $. 29 березня
2019 р. — вартість Bitcoin становила 3476 $. А
вже 13 травня 2020 р. Bitcoin коштує 8903 $ [6].
Отже, Елліот Прехтер мав рацію. Але тепер він
пророкує такий самий грандіозний захід циф(
рових грошей.

У 2140 році буде видобуто останній Bitcoin.
21 мільйон саме таке максимальна кількість
біткоїнів, яка буде коли(небудь здобута. На
сьогоднішній день видобуто вже близько
12 мільйонів. Алгоритм видобутку зменшує
кількість знайдених монет у 2 рази кожні кілька
років, тому процес нерівномірний. На початок
2020 року у світі налічується 23,1 мільйона влас(
ників Bitcoin.

Виникає питання куди ж можна вкладати
криптовалюту? Сьогодні Bitcoin приймають
сотні західних магазинів електроніки, космети(
ки, компанії з надання послуг хостингу, замов(
лення їжі, лотереї, віртуальні ігри та інші сер(
віси. В результаті переговорів з Amazon.com
було досягнуто домовленості про використан(
ня Bitcoin в її Інтернет(магазинах (сума покуп(
ки повинна перевищувати $ 30) [4].

З точки зору доцільності використання
будь(яких засобів, найкращим способом отри(
мання постійного заробітку є отримання пасив(
ного прибутку — дивідендів і відсотків з вкла(
день. В цьому випадку Bitcoin не відрізняється
від звичайної валюти — його так само можна
інвестувати в різні проекти, використовувати
для отримання пасивного прибутку. І в такому
випадку виникає питання про те, куди вкласти
Bitcoin під відсотки. Тенденцією останніх де(
кількох років є інвестиція Bitcoin у різні фонди
і біржі. Але перед інвестуванням власних
коштів у різні хайпи, фонди і біржі, потрібно
пам'ятати про те, що істотна частина проектів
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з використанням криптовалют є шахрайством.
Саме тому необхідно використовувати тільки
перевірені сайти, які якщо і не дають ніяких
фактичних гарантій власникам вкладів, то вже
точно не відрізняються величезною кількістю
негативних відгуків про факти шахрайства.
Існує безліч іноземних фондів і проектів з по(
зитивними відгуками вкладників, серед яких є
кілька проектів, де можна вигідно вкласти
Bitcoin під відсотки, зокрема:

Cointellect. Суть цього проєкту полягає в
тому, що користувач вкладає власні кошти в
хмарний майнінг (іншими словами, інвестує
Bitcoin у виробничі обчислювальні потужності),
за рахунок чого отримує відсотки від власних
вкладів. У середньому на різному хмарному
майнінгу можна отримувати від 5 до 15% на
місяць з власного капіталовкладення. Перева(
га сервісу Cointellect полягає в тому, що мож(
на займатися майнінгом як на власному облад(
нанні, так і отримувати виплати за допомогою
придбаного контракту на сторонні потужності.

CEX.io. Цей сервіс є одним з найбільших у
світі майнінгових пулів, на якому представле(
но відразу кілька функцій — біржа для крип(
товалют, хмарний майнінг і торгова біржа для
потужностей. Так, крім безпосереднього заро(
бітку на інвестуванні в хмарний майнінг, мож(
на купувати і сторонні потужності, які там же і
перепродувати. Таким чином, інвестор потен(
ційно може отримувати прибуток і з перепро(
дажу потужностей, і з відсотків в майнінг.

EOBOT. Цей сервіс займається пропози(
цією потенційним інвесторам обчислювальних
потужностей (будь(яких, незалежно від типу
мови, який використовувався для написання
коду). В середньому інвестовані кошти окуп(
ляться за 10—11 місяців. Однією з відмінних рис
EOBOT є можливість оперування з різними
криптовалютами — конвертувати валюти мож(
на всього за один клік. Крім того, вкладникам
не обов'язково мати власне обладнання для
майнінгу — досить інвестувати кошти в наявні
потужності сервісу.

MyDailyCoin. Ще один сервіс, що дозволяє
вигідно інвестувати криптовалюту. Був створе(
ний на початку 2014 року командою трейдерів
з Форекса, оскільки дана валюта резонно
оцінювалася як потенційно вигідна і перспек(
тивна з точки зору свого подальшого розвит(
ку. На сервісі пропонується отримувати до 3%
щоденного доходу з одного вкладу, а фінансові
ризики, за словами команди сервісу, уклада(
ються в 1% від суми інвестицій. За своєю суттю
даний проект нічим не відрізняється від банкі(
вських депозитних вкладів, проте є можливість

безперешкодного виведення грошей в будь(
який момент [18].

Також криптобіржа Binance оголосила про
початок прийому депозитів у фіаті через карт(
ки Visa і MasterCard. У мережі Ethereum мож(
на платити біткоїнами. Kyber Network, Republic
Protocol і BitGo випустили токен WBTC стан(
дарту ERC(20, прив'язаний і забезпечений
Bitcoin. Фондова біржа Nasdaq заробляє на
крипторинку, надаючи доступ до свого інстру(
ментарію. За даними Forbes, на інтерфейсі
Nasdaq вже працює сім криптобірж, серед яких —
Gemini і SBI Virtual Currency. Фінансове управ(
ління Нью(Йорка видало ліцензію на роботу з
криптовалютами оператору біткоїн(банко(
матів Cottonwood Vending LLC. IBM провела
оформлення на блокчейні доставки 28 тонн
цитрусових з Китаю в Сінгапур.

Відзначимо, що при вирішенні капітало(
вкладень у будь(які біржі або фонди, необхід(
но перевіряти платоспроможність останніх
шляхом інвестування невеликих сум. Невели(
ка сума криптовалюти забезпечує власну надій(
ність власнику Bitcoin, гарантуючи відсутність
ризиків.

При виборі, куди конкретно вкласти Bitcoin
під відсотки, можна не обмежуватися виключ(
но Інтернетом. На сьогодні існують сотні об(
мінників, які пропонують послуги конвертації
і виведення криптовалюти — кожен майнер
знає про такі сервіси. Подальший шлях інвес(
тицій для власника Bitcoin (після обміну) нічим
не відрізняється від можливостей капіталовк(
ладень для звичайного інвестора. Власник
Bitcoin може використовувати кошти для по(
дальших вкладів в акції великих іноземних ком(
паній, може використовувати їх для проведен(
ня торгів на Форекс або для інших інвестицій(
них проектів [18].

Хоча аналітики Deutsche Bank вважають, що
коливання ціни Bitcoin не дозволяють йому ста(
ти надійною валютою. Водночас фахівці прог(
нозують, що криптовалюти стануть мейнстри(
мом протягом двох років, а основними драйве(
рами їхнього прийняття називаються цифровий
юань і проект Libra від Facebook [6].

ВИСНОВКИ
Узагальнивши теоретичні підходи до ви(

користання криптовалюти було виявлено,
що існує декілька способів використання
Bitсoin користувачами. Це "валюта як опла(
та", "спекуляції" та "інвестиції", це широка і
одночасно зручна мережа розповсюдження
товарів і послуг, що поставляються за крип(
товалюту.
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Завдяки численним маніпуляціям у ЗМІ
представляється негативний образ Bitcoin
для населення як "валюти в тіньовій еко(
номіці". Біржові маніпуляції нині не мають
жодних "державних" засобів захисту, що
може відлякувати людей від участі в біржах.
За інших рівних Bitcoin — це і не валюта, і не
"золото", це щось зовсім нове в фінансовому
світі, і поки ніхто не усвідомив всієї суті цьо(
го явища, але є передумови, що ними буде
користуватися дуже велика кількість людей.
Адже криптовалюта та інші електронні замі(
нники грошових одиниць у перспективі набу(
ватимуть більшого розповсюдження та попу(
лярності серед українців. Це пов'язане з уяв(
леннями населення про фінансову мож(
ливість заробити непогані статки, використо(
вуючи криптовалюту, до того ж сам по собі
Bitcoin є унікальним, він відображає нові тех(
нологічні ідеї, не маючи на сьогодні ніяких
аналогів.

Кожен, хто очікує того, що Bitcoin вигід(
но користуватися є сенс інвестувати в супутні
масові види електронного бізнесу, як(то:
обмінні сервіси, сайти поставки послуг і то(
варів тощо. Тим самим підвищуючи як заці(
кавленість звичайних клієнтів у використанні
Bitcoin, так і зміцнюючи його "добре ім'я" і
довіру, що вплине на природний ріст ринку
послуг,  які надаються із застосуванням
Bitcoin та зменшення його волатильності і
стабілізації курсу. Не можемо стверджувати,
що Bitcoin претендує на вічність, але вважає(
мо, що у нього є майбутнє. І найголовніше —
це майбутнє, яке в руках користувачів, за ра(
хунок зовсім нових принципів освіти, поши(
рення та обміну Bitcoin, у числі яких —
анонімність власника гаманця, стеження за
всіма транзакціями, не підконтрольність кор(
пораціям і державам тощо.
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