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осоБливості оБігу криптовалЮт  
Як тенденціЯ циФровіЗаціЇ глоБальниХ Фінансів

анотація. статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій та передумов виникнення електронних грошей та торго-
вих майданчиків. Проаналізовано природу та економічну сутність електронних торгових площадок. розглянуто прин-
ципи роботи електронних торговельних майданчиків та переваги здійснення закупівельної діяльності за їх допомогою. 
описано основні засади функціонування криптовалют та досліджено найбільш популярні їх види. серед найбільших 
за обсягом капіталізації можна виділити: Bitcoin, Ripple, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, TRON, Dash, 
Monero, Byteball Bytes, NEM, Siacoin, Decred. найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою визначено Bitcoin. 
визначено основні відмінності між існуючими криптовалютами в особливостях їх функціонування. Проведено аналіз 
зміни курсів найпопулярніших криптовалют із 2016 по 2019 р. наведено основні переваги і недоліки використання цієї 
валюти в сучасних умовах.
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вступ та постановка проблеми. в актуальних умовах 
виробництва функціонування підприємств торгівлі, яке 
може гарантувати постійні темпи приросту обсягів функці-
онування, потребує застосування сучасних інформаційних 
технологій. використання форм, засобів і методів елек-
тронної комерції підприємствами торгівлі сприяє забезпе-
ченню прозорості та відкритості більшості бізнес-проце-
сів, підвищенню їх ефективності та результативності.

Фінансові системи окремих країн удосконалюються 
та прогресують із розвитком глобалізації, поширенням 
іт-технологій та загальною комп’ютеризацією. цей про-
цес допомагає зародженню новітніх фінансових інститу-
тів, засобів та форм взаємодії між людьми. отже, з’явився 
альтернативний грошовий обіг, який включає емісію та 
використання як розрахункового інструмента додаткових 
грошових знаків, як санкціонованих, так і несанкціонова-
них публічними органами влади держави, які знаходяться 
в обігу на одному рівні із законним платіжним засобом. 
на зміну традиційним валютам приходять криптовалюта 
та її найпоширеніші грошові одиниці: Bitcoin, Bitcoin 
Cash, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin. існування великого 
обсягу різних видів криптовалют та стрімка зміна курсів 

потребують постійного моніторингу руху цих грошових 
одиниць, виявлення сучасних тенденцій грошово-валют-
них систем на світовому ринку. однак нині існує багато 
невирішених методологічних, методичних та правових 
питань у цій сфері, саме тому актуальними є дослідження 
проблем розвитку та особливостей функціонування елек-
тронної комерції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичне підґрунтя для застосування інноваційних техно-
логій, зокрема у сфері електронної комерції, закладено 
в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків, таких як і.о. Момот, о.і. Шалева, н.в. архірейська, 
і.М. вавдійчик та ін. Проблеми застосування й ефектив-
ного функціонування криптовалют та електронних торго-
вих майданчиків набувають особливої актуальності.

Метою даної роботи є визначення сучасних особли-
востей функціонування електронних торгових майданчи-
ків і криптовалют у світі й оцінка переваг і недоліків їх 
упровадження.

результати дослідження.
сучасний світ розвивається швидкими темпами, 

стаючи все більш технологічним і цифровим. новітні 
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технології поглинають усі сфери діяльності людини і вима-
гають відповідних змін у принципах функціонування тієї 
чи іншої ніші та й, власне, світогляду самого людства [1].

таким чином, використання сучасних засобів електро-
нної комерції, таких як електронні торгові майданчики 
(етМ), сприятиме підвищенню ефективності та прозо-
рості закупівельних операцій торговельних підприємств. 
за твердженням а. апопія, електронний торговий май-
данчик – це ринковий кібернетичний простір для здій-
снення комерційних операцій у режимі on-line, пов’язаних 
з оптовими закупівлями й оптовими продажами товарів, 
робіт, послуг [2, с. 78].

дані про ціни на товари та послуги виробників та 
постачальників, зареєстрованих на вищесказаних сай-
тах, зібрані саме на них. також там надано інформацію 
про умови оплати і доставки. на таких сайтах ви можете 
зробити замовлення і в подальшому оплатити його через 
систему електронних платежів. Пошук та сортування про-
дукції тепер також здійснюються простіше завдяки сорту-
ванню даних за параметрами. інформацію про можливих 
покупців, ресурси та новації в даному сегменті ринку ви 
також можете знайти на сайті.

основні положення діяльності електронних торго-
вельних майданчиків:

– нескладність і практичність – доступність інформа-
ції для всіх учасників, що полягає у створенні зрозумілого 
інтерфейсу, застосуванні зрозумілого процесу реєстрації 
відвідувачів;

– змінність керування списками – будь-які процеси 
редагування інформації в системі не повинні впливати на 
діяльність системи у цілому;

– інтеграція роботи – підтримка всіх можливих боків 
електронної комерції, що дає змогу спростити обіг доку-
ментації та підвищити вигоду учасників;

– управління – регулювання та взаємодія додатків 
ресурсу. за великої кількості додатків управління має 
істотне значення для організації діяльності сайту;

– бізнес-аналіз – для результативного функціону-
вання торгових зв’язків у сфері діяльності типових сай-
тів слід проводити дослідження, спостереження ділової 
активності на торговому майданчику, складання звітів.

– надання допоміжних послуг здійснюється для залу-
чення додаткових учасників та одержання додаткового 
прибутку. для цього увага приділяється організації логіс-
тики, аукціонів, фінансових послуг і т. п.;

– гарантія безпеки – розробники проєкту та учасники 
комерційних процесів повинні бути впевнені в безпеці 
проведення платежів та процесу передачі даних [3].

у сфері закупівельної діяльності за допомогою етМ 
можна виділити такі переваги:

1. етМ – дієвий інструмент протидії «відкатам», під-
вищення прозорості та відкритості закупок.

2. етМ – варіант приросту прибутку.
3. етМ – засіб посилення конкурентоспроможності.
4. етМ – знаряддя подолання територіальних меж.
5. етМ – інструмент підвищення рівня реалізації 

ринку закупівель.
6. етМ – засіб зниження робочих затрат.
7. етМ – шлях до реалізації відкритого конкурент-

ного кола.
8. етМ – варіант процесу росту аналітично-прогнос-

тичних можливостей компанії.
9. етМ – уніфіковані процедури купівлі [2].
нині формується тенденція до стагнації економіки. 

для запобігання даному економічному явищу необхідно 
шукати шляхи активізації ринкових процесів. одним із 
найбільш перспективних напрямів виступає розвиток вір-

туальної економіки та електронної комерції. однак для 
цього необхідний розвиток відповідних інструментів вір-
туального ринку, найважливішим з яких є цифрові гроші. 
окремого дослідження потребує визначення проблемних 
аспектів механізму функціонування не тільки найпопу-
лярнішої криптовалюти Bitcoin, а й альткойнів. це дасть 
змогу розкрити сутність цифрової валюти як економічної 
категорії, виявити переваги і недоліки технічних аспек-
тів обігу криптовалют. на основі отриманих результа-
тів можна виділити класифікаційні ознаки криптовалют 
і обґрунтувати процедуру їх використання як форми циф-
рових грошей, оскільки неврегульований сьогодні роз-
виток цифрових фінансових технологій створює значні 
загрози фінансовій стабільності та безпеці держави [4].

термін «криптовалюта» має багато визначень та тлу-
мачень. так, криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – 
вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на 
асиметричному шифруванні та застосуванні різних крип-
тографічних методів захисту, таких як proof-of-work та/
або proof-of-stake. Функціонування системи відбувається 
децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі.

згідно з визначенням Bitcoin Security, криптовалюта – 
швидка та надійна система платежів і грошових перека-
зів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна 
жодному уряду.

офіційний сайт найпершої та найбільш популярної 
сьогодні криптовалюти Bitcoin визначає криптовалюту як 
«інноваційну мережу платежів і новий вид грошей, що 
використовує P2P-технологію і функціонує без централь-
ного контролюючого органу або банку; обробка транзакцій 
та емісія виробляються колективно, зусиллями мережі» [5].

з юридичного погляду електронні гроші є засобом 
платежу. за зобов’язаннями емітента завжди стоїть або 
банк, або банківський рахунок із реальними грошовими 
коштами. Як стверджує н. Поливка, електронні гроші є, 
по суті, одиницями виміру звичайних грошей у цифро-
вому вимірі.

сьогодні є величезна різноманітність криптовалют. 
їх ринок успішно функціонує і дає можливість провести 
аналіз динаміки вартості, попиту та пропозиції близько 
2 тис різних криптовалют. за показником обсягу капіталі-
зації найбільшими є: Bitcoin, Ripple, Ethereum, EOS, Bitcoin 
Cash, Tether, Litecoin, TRON, Dash, Monero та ін. [4].

найбільш поширеною криптовалютою є біткоін 
(Bitcoin). нині вона є й найбільш дорогою. термін «біт-
коін» безпосередньо запозичений з англійської мови 
(bitcoin) і створений через злиття слів bit (одиниця 
комп’ютерної пам’яті) і coin (монета). основною перева-
гою біткоіна є те, що ця віртуальна валюта є децентралі-
зованою, всі операції мають анонімний характер, а центр 
емісії як такий відсутній. усі торгові угоди відбуваються 
в електронному форматі, а операції з купівлі-продажу 
криптовалюти можна здійснити через спеціалізовані 
онлайн-біржі. за допомогою особливих пунктів обміну 
в онлайн-мережах (таких як WebMoney) або через бро-
кера Форексу (FXOpen) можна здійснити обмін біткоіну 
на основні валюти світу. також дану криптовалюту можна 
отримати через зарахування оплати за надані товари та 
послуги або через купівлю у іншого власника. останнє 
вважається найбільш вигідним, оскільки не передбачає 
комісії, яка притаманна пункту обміну. ще одним варі-
антом отримання електронної валюти є майнінг. суть 
його полягає у тому, що на комп’ютери користувачів 
у різних точках планети встановлюють професійне про-
грамне забезпечення, за допомогою чого створюються 
біткоіни через вирішення конкретних математичних 
задач. відповідно, не існує єдиного емісійного центру, 
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таблиця 1
курси криптовалют

криптовалюта на 01.01.2016 
(вартість у доларах)

на 01.01.2017 
(вартість у доларах)

на 01.01.2018 
(вартість у доларах)

на 01.01.2019 
(вартість у доларах)

PIVX (PIVX) 0,0032 1,22 10,36 0,86
NEM (XEM) 0,001878 0,223566 1,58 0,06
Siacoin (SC) 0,000325 0,004368 0,032 0,00
Dash (DASH) 8,18 98,4 1108,93 79,69
Litecoin (LTC) 4,72 27,23 247,36 31,63
Etherium (ETH) 13,48 124,1 748,52 139,71
Bitcoin (BTC) 440,53 965,77 14384,385 3765,49
Byteball Bytes 
(GBYTE) - 89,458 707,55 28,89

Decred (DCR) 0,108 0,485 113,015 17,24

а вищезазначена розгалуженість мережі гарантує безпеку. 
Принципи цілковитої анонімності, відсутності нагляду 
і лімітованого випуску відрізняють біткоін від роботи 
електронних платіжних систем [6].

другою за популярністю криптовалютою є Ethereum. 
головна його особливість полягає у системі смарт-
контрактів та безконтрольованої кількості їх випуску. 
в основі роботи даної криптовалюти є те, що умови кож-
ної транзакції та угоди автоматично перевіряє спеціальна 
комп’ютерна програма. кожні 10–15 секунд з’являються 
блоки для зберігання інформації на відміну від бітко-
іна, де вони з’являються кожні 10 хвилин. особливістю 
є непорушність розумних контрактів та неможливість їх 
обійти чи скасувати. у блокчейні Etherum зберігається 
не тільки стан рахунків, а й стан розумних контрактів 
після їх виконання в розподіленій мережі. таким чином, 
Ethereum використовується не тільки для розрахунків, а й 
для укладання угод у реальному житті.

ще одним хардфорком від біткоіна є Litecoin. у цій 
валюті використовуються різні алгоритми роботи. 
Якщо у мережі біткоін хеш-функцію виконує SHA256, 
то у Litecoin – scrypt. Фактично це дає більшу швидкість 
транзакцій, які тут здійснюються кожні 2,5 хвилини і курс 
на майнінг, а отже, і більшу децентралізацію системи. 
саме тому Litecoin може обробити більшу кількість тран-
закцій, аніж у системі біткоін. ще однією перевагою є його 
цінність для довгострокових капіталовкладень. зростаюча 
популярність криптовалюти серед великих інвестиційних 
компаній була викликана швидким розвитком валютних 
майданчиків і бірж. це помітно підвищило імідж цифро-
вих грошей та різного роду операцій на базі блокчейн.

ще одним альтернативним інструментом банківської 
сфери для розрахунків у реальному часі, грошових пере-
казів та обміну валюти є Ripple, яка не використовує тех-
нологію блокчейн і не добувається майнінгом. у 2012 р. 
розробники відразу випустили 100 млрд. монет. техноло-
гію Ripple вже використовують Bank of America, HSBC.

для процесу проведення транзакцій використо-
вуються криптографічно підписані угоди, номіновані 
у твердій валюті, дорогоцінностях або монетах системи. 
для її підтвердження потрібно вказати інших довірених 
користувачів. Якщо таких немає, система шукає додаткові 
ланцюги для проведення транзакції [4].

криптовалюта стає все більш вагомою часткою сус-
пільства і роботи техніки у світі. орієнтовно від 2,9 до 
5,8 млн. осіб користуються криптовалютами. Більшість із 
них є жителями Північної америки й Європи. курси най-
поширеніших криптовалют подано в табл. 1 [7].

криптовалюта має низку переваг та недоліків:
1) цілковита прозорість розрахунків. Перебіг подій 

щодо всіх платежів можна відстежити до самого моменту 

створення монет. користувачу потрібно знати лише адрес 
криптовалюти, щоб отримати інформацію про всі транзакції.

2) відсутність нагляду та управління мережею. 
не існує контролюючого центру, який має право прово-
дити будь-які зміни в мережі. незалежно від суми пере-
казу тут присутні невеликі комісійні. угоди несуть безпо-
воротний характер, як і операції з готівкою.

3) досконалий захист. обчислювальна потужність 
зростає з кожним новим блоком. окрім того, чим довшим 
буде ланцюг, тим важче буде «зламати» систему. на даний 
момент біткоін є децентралізованою обчислювальною 
мережею. заради того, щоб мати над нею хоча б мінімаль-
ний контроль, потрібні великі ресурси та затрати в сотні 
мільйонів доларів.

4) Можливість здійснення анонімних розрахунків. 
криптовалюта може бути для користувача варіантом ано-
німного розрахунку, де адреса не пов’язана з його влас-
ником. зазвичай це рядок довжиною близько 34 символів 
із цифр і букв латинського алфавіту в різному регістрі. 
адреса виглядає, наприклад, так: 2BQ9kza7fn9snSCyj
qb3ZcN46biBTKT5ea. його можна перевести у форму 
QR-коду або іншого двомірного коду для зручності роз-
рахунків, а також передати так, як є.

5) відсутність залежності курсу криптовалюти від 
політичних умов або діяльності центральних банків країн, 
що є привабливим для інвесторів. курс такої валюти зале-
жить тільки від попиту та пропозиції на неї (обсяг попиту 
залежить від того, скільки товарів і послуг можна при-
дбати за криптовалюту, а пропозиція жорстко обмежена).

6) Можливість використання нецілого «числа» монет є 
ще однією перевагою використання криптовалют, адже гро-
шова одиниця ділиться до восьми-, десятитисячного знаку.

7) Проте серед недоліків криптовалюти можна назвати 
те, що в разі втрати пароля або доступу до електронного 
гаманця наявна криптовалюта буде повністю втрачена.

8) технічна складність використання. Працювати 
з валютами можна лише там, де їх приймають та є для 
цього технічна можливість. ненадійний об’єкт для інвес-
тування через великі та раптові коливання курсу.

9) хакерські атаки. використання криптовалюти час 
від часу піддається хакерським атакам, що викликає недо-
віру у потенційних користувачів та не спонукає інвесторів 
вкладати значні кошти у цифрові активи.

10) організація статутного капіталу. криптовалюти 
неможливо вносити до статутного капіталу юридичних 
осіб, оскільки невизначеність правового статусу крипто-
валюти не дає змоги використовувати її як актив.

11) криптовалюта як інструмент чорних ринків. 
криптовалюта відкриває нові можливості та інструменти 
для функціонування «чорних» ринків. Можливе викорис-
тання з метою ухилення податків. не виключені варіанти 
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заборони користування таким видом розрахунків націо-
нальним регулятором [5].

висновки. таким чином, етМ належать до числа 
інноваційних та перспективних інструментів удоскона-
лення закупівельної діяльності та формування товарних 
ресурсів підприємствами торгівлі, що сприяють поліп-
шенню результатів їхньої господарсько-фінансової діяль-
ності. сучасні підприємства роздрібної торгівлі, особливо 
великих форматів, активно впроваджують інноваційні 
технології ведення бізнесу, тому проблеми впровадження 
та використання окремих форм електронної комерції, 
зокрема електронних торгових майданчиків, потребують 
подальшого вивчення та дослідження.

щодо криптовалют, то сьогодні існує дуже велика їх 
кількість, понад 1,5 тис видів. ринок криптовалют (або 
віртуальних, чи електронних, грошей) успішно функці-

онує на світовому ринку. але впровадження в грошовий 
обіг криптовалют підтримується не всіма країнами світу, 
зустрічається навіть повна заборона. описані особливості 
функціонування криптовалюти, особливості її емісії та 
придбання суттєво відрізняються від особливостей функ-
ціонування фіатних валют.

у результаті дослідження окреслено можливі загрози 
та переваги, пов’язані з їх використанням. Перевагами 
криптовалют є відсутність зовнішнього чи внутрішнього 
адміністратора, анонімність, можливість для інвесту-
вання, відносна надійність, незалежність від політичного 
стану, швидкість дій, простота транзакцій тощо. Проте 
криптовалюта викликає багато сумнівів, таких як утрата 
пароля або доступу до електронного гаманця, можливість 
хакерських атак, неможливість внесення до статутного 
капіталу юридичних осіб.
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осоБенности оБращениЯ криптовалЮт  
как тенденциЯ циФровиЗации глоБальнЫХ Финансов

аннотация. в статье рассмотрены проблемы миграционных потоков среди украинского населения на современном 
эаннотация. статья посвящена анализу современных тенденций и предпосылок возникновения электронных денег и 
торговых площадок. Проанализированы природа и экономическая сущность электронных торговых площадок. рассмо-
трены принципы работы электронных торговых площадок и преимущества осуществления закупочной деятельности 
с их помощью. описаны основные принципы функционирования криптовалюты и исследованы наиболее популярные 
ее виды. среди крупнейших по объему капитализации можно выделить: Bitcoin, Ripple, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, 
Tether, Litecoin, TRON, Dash, Monero, Byteball Bytes, NEM, Siacoin, Decred. самой распространенной и самой дорогой 
криптовалютой определен Bitcoin. определены основные различия между существующими криптовалютами в особен-
ностях их функционирования. Проведен анализ изменения курсов самых популярных криптовалют с 2016 по 2019 г. 
Приведены основные преимущества и недостатки использования этой валюты в современных условиях.

ключевые слова: электронная торговая площадка, электронная коммерция, криптовалюта, биткоины, электронные 
деньги.
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FEATURES OF THE CIRCULATION OF CRYPTOCURRENCIES 
AS A TREND OF DIGITALIZATION OF GLOBAL FINANCES

Summary. The article is devoted to the analysis of current trends and prerequisites for the emergence of electronic money 
and trading platforms. This paper analyzes the nature and economic nature of electronic trading platforms. The principles of work 
of electronic trading platforms and advantages of carrying out purchasing activity through them are considered. Thus, ETMs 
are among the innovative and promising tools for improving the purchasing activity and the formation of commodity resources 
by trade enterprises, which contribute to improving the results of their economic and financial activities. The basic principles of 
cryptocurrency functioning are described and their most popular types are investigated. There are now very large numbers of 
them, namely more than 1.5 thousand kinds. Among the largest by volume of capitalization are: Bitcoin, Ripple, Ethereum, EOS, 
Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, TRON, Dash, Monero, Byteball Bytes, NEM, Siacoin, Decred. Bitcoin is the most common and 
expensive cryptocurrency. The main differences between the existing cryptocurrencies in the peculiarities of their functioning are 
determined. The analysis of changes in the exchange rates of the most popular cryptocurrencies from 2016 to 2019 is also carried 
out. The cryptocurrency market (either "virtual" or "electronic" money) is successfully operating in the global market. But crypto-
currency implementation is not supported by all countries of the world, there is even a complete ban. The described features of the 
functioning of the cryptocurrency, the features of its issuance and the acquisition are significantly different from the features of the 
functioning of fiat currencies. The main advantages and disadvantages of using this currency in the present conditions are given. 
Thus, the advantages of cryptocurrencies are the lack of external or internal administrator, anonymity, investment opportunity, 
relative reliability, independence from political situation, efficiency, simplification of transactions and so on. However, like any 
other new phenomenon, cryptocurrency raises many doubts, such as the loss of a password or access to an electronic wallet, the 
possibility of hacking attacks, the impossibility of entering into the authorized capital of legal entities.

Key words: electronic trading platform, e-commerce, cryptocurrency, bitcoin, electronic money.


