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шуба О. А., Гончарова Ю. Ю., Булигіна А. В. Біткойн – світова валюта
Метою статті є дослідження цифрової валюти біткойн. Виявлено, що біткойн – це криптовалюта, тобто віртуальні гроші, які не мають 
матеріального еквівалента. Розглянуто історію створення та розвитку криптовалюти. Встановлено зниження волатильності, що гарантує 
безпеку валюти, а також збільшення об’єму валюти та неможливість оцінки прибутковості біткойну. Проаналізовано динаміку вартості циф-
рової валюти в доларах США за останні роки. Виявлено покращення ставлення багатьох країн до розглянутої криптовалюти, зокрема США, 
Німеччини, Іспанії, Канади, Австралії, Ізраїлю та скандинавських країн. Розглянуто причини зацікавленості України в біткойні. Проаналізовано 
можливості створення криптовалюти на території України, а саме: вартість електроенергії для майнингу, правовий статус майнингових фірм 
та ставлення Національного банку України до цифрової валюти. Зроблено висновок про те, що саме визнання біткойну країнами світу надалі 
дасть йому змогу набути статусу світової валюти.
Ключові слова: біткойн, криптовалюта, майнинг, світова валюта.
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УДК 336.74
Шуба Е. А., Гончарова Ю. Ю., Булыгина А. В. Биткойн –  

мировая валюта
Целью статьи является исследование цифровой валюты биткойн. 
Выявлено, что биткойн – это криптовалюта, то есть виртуальные 
деньги, которые не имеют материального эквивалента. Рассмо-
трена история создания и развития криптовалюты. Установлено 
снижение волатильности, что гарантирует безопасность валюты, 
а также увеличение объема валюты и невозможность оценки доход-
ности биткойнов. Проанализирована динамика стоимости цифровой 
валюты в долларах США за последние годы. Выявлено улучшение от-
ношения многих стран к рассматриваемой криптовалюте, в частно-
сти США, Германии, Испании, Канады, Австралии, Израиля и сканди-
навских стран. Рассмотрены причины заинтересованности Украины в 
биткойне. Проанализированы возможности создания криптовалюты 
на территории Украины, а именно: стоимость электроэнергии для 
майнинга, правовой статус майнингових фирм и отношение Нацио-
нального банка Украины к цифровой валюте. Сделан вывод о том, что 
именно признание биткойна странами мира в дальнейшем позволит 
ему получить статус мировой валюты.
Ключевые слова: биткойн, криптовалюта, майнинг, мировая валюта.
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Shuba O. А., Honcharova Yu. Yu., Bulygina A. V. Bitcoin –  

the World-Wide Currency
The article is aimed at researching bitcoin, the digital currency. It has been 
found that Bitcoin is a cryptocurrency, that is, the virtual money, which has 
no material equivalent. The history of creation and development of crypto-
currency was reviewed. There is a reduction in volatility, which guarantees 
the security of currency, as well as the increase in currency volume and the 
inability to estimate the profitability of bitcoins. The dynamics of the value of 
digital currency in US dollars over recent years has been analyzed. Improve-
ment of attitude of many countries to the considered cryptocurrency, in par-
ticular the USA, Germany, Spain, Canada, Australia, Israel and Scandinavian 
countries has been identified. The reasons of Ukraine’s interest in Bitcoin 
have been considered. Possibilities of creation of cryptocurrency on the ter-
ritory of Ukraine have been analyzed, i.e. cost of electricity for mining, the 
legal status of mining firms, and the attitude of the National Bank of Ukraine 
to the digital currency. It has been concluded that the recognition of Bitcoin 
by the world countries in the future will allow it to be granted the status of 
world-wide currency.
Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, mining, world-wide currency.
Fig.: 5. Bibl.: 12. 
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Криптовалюта – це різновид цифрової валюти, 
облік якої децентралізований. Вона функціонує 
в комп’ютерній мережі. Загальна кількість крип-

товалют, які вже створені, становить близько тисячі, 

але вагомої значимості на світовому ринку криптова-
лют набули лише 15 [9]. Серед них виділяють: Bitcoin, 
Ethereum, BitcoinCash, Litecoin, StellarLumens, Dash, 
Ripple, Zcash, Monero, Neo, OmiseGO, Vertcoin, Waves, 
Lisk та EthereumClassic [11]. 
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Біткойн – це криптовалюта, тобто віртуальні 
гроші, які не мають матеріального еквівалента. Вони 
представлені у вигляді запису в спеціальній базі даних 
«BlockChain». Блокчейн − це багатофункціональна і ба-
гаторівнева інформаційна технологія, призначена для 
надійного обліку різних активів [1].

Тобто біткойн відрізняється від звичайних грошей 
лише тільки тим, що реєстри, які захищені криптографі-
єю, зберігаються не централізовано в банках і платіжних 
системах, а одночасно на всіх комп’ютерах, які зайняті 
біткойнуми. Також ще одна відмінність від звичайних 
грошей полягає в тому, що біткойн непов’язаний з яко-
юсь окремою державою. Будь-хто може прослідити іс-
торію операцій з біткойнуми за весь час. 

Для переводів та оплати послуг використовують 
біткойн-гаманці, в яких зберігаються цифрові клю-
чі, необхідні для транзакцій. Система біткойнів не має 
жодного центру, тож втрата приватного ключа означає 
втрату грошей назавжди, бо їх не можна повернути, по-
дзвонивши до банку. 

У 2009 р. біткойн був викладений у загальний до-
ступ у вигляді коду програми-клієнта і протоколу, які за-
пустили мережу в роботу.

У перші роки після появи біткойну кожен мав 
можливість видобувати цю криптовалюту в себе вдома, 
використовуючи персональний комп’ютер. З появою 
централізованих біткойн-шахт у багато разів збільшила-
ся складність майнінгу валюти, а також відбулося швид-
ке зменшення майнінгу біткойну в домашніх умовах. 

Майнінг біткойну потребує значного об’єму елек-
троенергії, тому виробники цієї криптовалюти шукали 
місця з дешевшою електроенергією. Так, перші великі 
біткойн-шахти в Китаї працювали на вугіллі: в посушли-
вих північно-західних районах країни вугілля дуже бага-
то, і обходиться воно дешево. Інші майнінг-центри вико-
ристовували сонячну енергію. Пізніше було виявлено, що 
найбільш вигідними з точки зору ціни виявляються ГЕС. 

Тому для максимальної ефективності майнінгові центри 
повинні розташовуватися ближче до води. Також ще од-
нією складністю процесу майнінгу є вироблення великої 
кількості тепла комп’ютерами, отже, постала проблема їх 
охолодження. Найпростіше вирішення цієї проблеми –  
розташувати їх в холодних місцях [4].

Оскільки біткойн не має реального фізичного за-
безпечення, то основою його вартості є дефіцит 
і загальна прийнятність дефіциту як грошей. 

Представлені два аспекти є взаємопідтримуючими: для 
створення дефіциту повинен бути попит на криптова-
люту, а джерелом попиту є те, що вона може використо-
вуватися як гроші – для покупки товарів, послуг, ресур-
сів та золота. 

Інакше кажучи, для того, щоб біткойн став світо-
вою валютою, необхідно випускати його в такій кількос-
ті, щоб він не перевищував пропозицію. Якщо крипто-
валюта друкуватиметься у великій кількості, то вона не 
буде достатньо дефіцитною, щоб мати якусь вартість.

Також варто розглянути три складові кожної ва-
люти: безпека, ліквідність та прибутковість [8].

Першою й найсуттєвішою складовою є безпека. 
Вона залишається найбільшою проблемою через відсут-
ність центрального керуючого органу, що призводить до 
її вразливості. Також безпеку криптовалюти не забез-
печує її висока волатильність, що є ключовим параме-
тром, який характеризує безпеку валюти. «Наприклад, 
для країн, які спробують використати її як валютний 
резерв для стабілізації своєї національної валюти. Якщо 
криптовалюта може зростати в десять разів протягом 
короткого часу, то чому б їй і не падати з такою ж вола-
тильністю?» [6]. Останніми роки волатильність біткой-
ну продовжує знижуватись, що можна бачити на рис. 1. 

За даними графіка на рис. 2 можна спостерігати 
два випадки, що відбулися у 2016 р., коли волатильність 
біткойну була нижче волатильності срібла, котре зали-
шається однією зі світових валют вже 400 років.

 
Біткойн Золото Срібло Євро Японська єна
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Рис. 1. Волатильність валюти в період 2013–2017 рр., %
Джерело: складено за [8].
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Рис. 2. Динаміка волатильності біткойну в порівнянні із золотом і сріблом у період 2011–2017 рр., %
Джерело: складено за [8].

Той, хто тримає резерви, потребує ліквідності 
(тобто можливості легко продати або обміняти великі 
обсяги без витрат). Йому потрібна валюта, яка перед-
бачено зберігає своє значення. Нестабільна валюта 
створює ризики, як і валюти, які не можуть бути про-
дані в достатньому обсязі без різкого впливу на ринкову 
вартість валюти [6]. Для того, щоб стати справжньою 
валютою, біткойну необхідно досягти певного масшта-
бу, який дана валюта збільшила за останній період при-
близно на 85 млрд дол. США [8]. 

На відмінну від інших валют, прибутковість крип-
товалюти оцінити важко, оскільки вона не має відсотко-
вої ставки, яка встановлюється центральним банком.  
А через відсутність взаємозв’язку з іншими основними 
валютами, коштовними металами та цінними паперами 
не може відбуватися диверсифікація. Але якщо роз-
глядати біткойн з точки зору абсолютної вартості, то 
його прибутковість дуже значна в порівнянні з іншими 
основ ними криптовалютами [8]. На жаль, це не підтвер-
джує біткойн як справжню валюту. 

Розглянемо динаміку розвитку біткойну. Перша ре-
альна покупка товару, яка була оплачена біткой-
нуми, відбулася в травні 2010 р. А вже у 2013 р. 

ця криптовалюта стала по-справжньому відомою серед 
широкого загалу, коли її вартість різко зросла з 13 дол. 
США до більш ніж 1000 дол. США за одну монету BTC. 
Саме після цього нова цифрова валюта зацікавила усіх: 
від відомих економістів до представників уряду (рис. 3).

Вартість біткойну багаторазово змінювалася з мо-
менту запуску цієї криптовалюти. Так, починаючи з 0,29 
доларів за 1 біткойн у січні 2011 р. вартість криптовалюти 
станом на липень 2017 р. зросла до 2600 доларів за 1 біт-
койн. Динаміка зміни вартості криптовалюти має тенден-
цію до зростання. Кожне різке підвищення супроводжу-
ється попереднім спадом. Так, наприклад, до січня 2014 р. 
простежується підвищення вартості біткойну і станом на 
січень 2014 р. 1 біткойн можна було придбати за 747 до-

ларів, а вже у липні 2014 р. його вартість зменшилася до 
654 доларів. Тенденція на зменшення продовжувалась до 
липня 2015 р. і ставила 255 доларів за 1 ВТС. У подальші 
роки простежується тенденція до збільшення, причому 
вартість валюти у липні 2017 р. ставила 2600 доларів, що 
значно вище, ніж у січні 2017 р. (998 доларів за 1 ВТС). 
Зростання вартості біткойну, перш за все, пов’язано зі 
збільшенням попиту на крипто валюту.

Останніми місяцями простежується значне 
стрімке зростання, що перевершує всі роки іс-
нування біткойну. Протягом серпня – листопа-

да 2017 р. середня вартість 1 біткойну становила 4713 
доларів. Якщо 02.08.2017 р. 1 біткойн коштував 2694 
доларів, то 01.11.2017 р. вартість збільшилася до 6665 
доларів, тобто понад 2 рази. Знову таки, дуже добре ви-
дно, що кожен стрибок вартості йде після різкого спаду. 
Після відмітки в 4912 доларів за одиницю криптовалюта 
протягом двох тижнів демонструє негативну динаміку. 
14.09.2017 р. відбулося різке падіння курсу біткойну –  
з 4655 доларів до 3320 доларів (рис. 4).

Китай вважають світовим центром майнінгу. 
Країна до недавнього часу не тільки проводила торгові 
операції з більшою частиною біткойну, але й також ви-
робляла більшу кількість монет. Це обумовлюється тим, 
що в Китаї досить дешева електроенергія і розвинена 
інфраструктура, а також присутня велика кількість від-
носно дешевого апаратного забезпечення. 

Різке підвищення біткойну в Китаї у 2013 р. по-
в’язане із сильною економікою країни при великому 
відтоку капіталу. Разом з тим, важливо відзначити, що 
монети торгуються при нульових операційних витратах 
на китайських фондових біржах, таких як OKcoin. Це 
робить його більш зручним для користувачів, що здій-
снюють великі замовлення швидко і з мінімальними ви-
тратами [5].

Зацікавленість до цифрових валют також значно 
пожвавлюється як у всьому світі, так і в Україні (рис. 5).
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Рис. 3. Динаміка вартості біткойну в доларах СшА у період 2011–2017 рр.
Джерело: складено за [12].
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Рис. 4. Динаміка вартості біткойну в доларах СшА за серпень – листопад 2017 р.
Джерело: складено за [12].

На даний період біткойн заборонений у трьох кра-
їнах світу: в Ісландії, Еквадорі та в Болівії.

У США біткойн прийнято вважати товаром. У 2016 
р. один із судів США ухвалив визнати криптовалюту за-
собом платежу, при використанні якої з метою легалі-
зації злочинного доходу наступають відповідні правові 
наслідки. У штаті Нью-Йорк запровадили спеціальну 
ліцензію, яка регулює окремі види діяльності (майнінг 
і обмін) – «NewYork Bitlicense». У штаті Вермонт розро-
бляють законопроект, при якому smart contracts отри-
мають юридичну силу.

У Німеччині біткоїн отримав статус «приватних 
грошей», тобто до нього застосовуються правила фі-
атних валют, але на міждержавному рівні регулювання 
немає.

В Іспанії криптовалюта – це засіб платежу. Проте 
влада Іспанії зобов’язала майнінгові компанії та осіб, які 
займаються майнінгом, реєструватися як індивідуаль-

ний підприємець, а також платити податок за отриман-
ня прибутку від виробництва криптовалюти.

Влада Канади встановила ряд критеріїв, яким 
криптовалюта повинна відповідати як засіб платежу, а 
саме, вона має:
 використовуватися як засіб платежу;
 підлягати обміну;
 бути засобом заощадження тощо.

В Австралії, Ізраїлі та скандинавських країнах 
криптовалюта отримала статус товарно-матеріального 
активу, здатного обкладатися податком [7].

Щодо України, то зацікавленість в криптовалю-
ті спричиняє криза вітчизняної банківської системи, 
нестабільність гривні, мінливий курс валют та інші 
соціально-економічні труднощі, які сконцентровані на 
фінансовій системі. В Україні справжня популярність 
криптовалют розпочалася у 2014 р., коли ентузіастами 
було створено громадську організацію, що має на меті 
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Рис. 5. Графічне відображення статусу біткойну в країнах світу [10]

поширення, розвиток і вивчення біткойну та інших вір-
туальних валют на території нашої держави – Bitcoin 
Foundation Ukraine (BFU). Приблизно в цей час також 
почали з’являтися перші компанії та агенції, які, зокре-
ма, пропонували фізичний обмін криптовалют за готів-
ку, а також здійснення грошових онлайн-операцій [2]. 

Сьогодні біткойн продовжує свій розвиток, число 
користувачів цієї системи неухильно зростає в Україні. 
Його популярність також породила створення інших 
криптовалют, що розвиваються поряд з біткойном, але 
їхня популярність і можливості поки набагато менші [2].

В Україні вартість електроенергії для підприємств 
коштує приблизно 7 центів/кВт/год. А для майнінгу най-
більш сприятливою вартістю (тарифом) є 5 центів/кВт/
год. Розглядаючи тариф для майнінгу, на думку Евгена 
Туранова, співробітника компанії Hotmine (український 
розробник обладнання для біткойн-майнінгу), найкра-
щим рішенням було б зробити в Україні для майнерів 
нічний загальнодоступний тариф для промислових під-
приємств на рівні 0,8 грн/ кВт/год, а денний – на рівні 
1,68 грн/кВт/год [3].

Ще одним проблемним питанням є правовий ста-
тус майнінгових фірм. Біткойн знаходиться поза меж-
ами права як в Україні, так і в інших країнах світу. Але 
на відміну від інших країн, особливо від Китаю, в Україні 
майнінг-ферми заборонені, а в деяких випадках їх діяль-
ність карається законом. 

На даний період часу українське законодавство не 
може дати чіткого визначення різниці між майнінгом та 
операціями з криптовалютою, технології Blockchain. До 
того ж, дана валюта не визнана Національним банком 
України, але водночас НБУ не забороняє її обіг.

Майнінг в Україні поки зводиться до того, що 
українські майнери купують за кілька тисяч доларів так 
названі «домашні» міні-ферми, використовуючи тарифи 
на електрику для населення, які в нашій країні істотно 
нижче промислових.

ВИСНОВКИ
Отже, підбиваючи підсумок, можна сказати, що на 

даний момент біткойн не підходить під характеристику 
світової валюти, хоча його популярність серед певного 
кола інвесторів зростає – багато хто вважає, що біткойн 
незабаром вийде з тіні та посяде своє законне місце се-
ред інших валют.                     
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