
Маковоз О.С., к.е.н., 

доцент кафедри економіки та фінансів 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 

Передерій Т.С., фахівець 1 категорії 
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО 

України 
 

КРИПТОВАЛЮТА ЯК МЕТОД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

На сьогодні важливу роль в розвитку національної економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів 

іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню інноваційних технологій, 

використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного 

потенціалу держави. 

Дослідженням проблем залучення інвестицій в національну економіку присвячено праці таких вітчизняних 

вчених, як В.М.Герзач, О.Д.Данілов, Г.М.Івашин, В.В.Козик, М.Д.Лесечко, А.С.Музиченко, В.А. Федоровський, Н. А. 

Ясинська, Н. О. Шира [1]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року  №1560-XII 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток(доход) та досягається соціальний та екологічний ефект [2]. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів)  влітку 2017 року 

становив 38,982 млрд дол., що на 1,657 млрд дол., або на 4,4% більше від показника на початок року на рівні 37, 325 

млрд дол. 

За даними Державної служби статистики України, за цей період в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 711 

млн дол. нових інвестицій, при цьому відтік становив 207 млн дол., а позитивна переоцінка – 1, 153 млрд дол.[3]. 

Активний розвиток сучасних комп’ютерних технологій, глобалізацій та інтернаціоналізація підприємницької 

діяльності призвели до розвитку нових суспільно-економічних відносин. Глобальність мережі Інтернет, відсутність 

кордонів у спілкуванні змінили встановлені правила ведення бізнесу, замовлення товарів (робіт, послуг), їх отримання 

та оплату. Інтернет надав можливість мобільно проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг [1]. 

Глобальні фінансові кризи, розвиток фінансових технологій та зміна споживчих переваг у бік мобільності 

зручності, швидкості, здешевлення вартості послуг і візуалізації інформації сприяло виникненню віртуальних 

співтовариств із створенням і поширенням власної валюти і роздрібних платіжних систем. Відкривати криптовалюти 

дуже вигідно інвесторам, оскільки вони отримують реальну можливість отримувати прибуток. 

Вартість Bitcoin (біткоїн), найпопулярнішої криптовалюти, останнім часом зростає швидкими темпами. Так, 07 

серпня 2017 року, її вартість досягала позначки в $ 3000, день потому - $ 3500, через тиждень ціна зросла до $ 4 000. І 

ось вже 1 вересня курс біткоїн досяг позначки $ 4 821[4]. 

Роботу з будь криптовалютой потрібно починати зі створення гаманця – унікального цифрового адреси, який є 

ідентифікатором користувача в системі. Створення гаманця (ідентифікатора клієнта) через спеціальні сервіси, які 

прийнято називати «гаманцями». Найбільш популярний з них Blockchain (блокчейн). Блокчейн (або ланцюжок блоків 

транзакцій) — розподілена база даних, яка підтримує постійно зростаючий перелік записів, які називають блоками, 

захищена від підробки та несанкціонованого всенесенн змін. Кожен блок містить часову мітку та посилання на 

попередній блок. Така розподілена база даних закладена в основу криптовалюти «Біткоїн», де слугує бухгалтерською 

книгою для всіх операцій. 

Токенізація реального активу означає, що внутрішня вартість активу продається частинами через токени. Ця 

концепція з'явилася набагато раніше за технологію блокчейн. Токенізація – це, по суті, те ж саме, що і володіння 

акціями в корпорації, яка дає інвестору часткову власність від дорогого активу. 

Однак блокчейн-активи, що токенізовані можуть бути куплені і продані без централізації та без посередника, і при 

цьому стягувати значну комісію за обслуговування. Це створює можливості для власників криптовалют 

диверсифікувати свої заощадження в будь-яку кількість реальних активів без необхідності конвертувати в фіатну 

валюту. 

Майже все можна токенізувати від автомобілів, катерів, складів до нерухомості. Наприклад, компанія  Orebits, 

токенізує дорогоцінні метали.  

Традиційні інвестиції в реальні активи, такі як нерухомість, вимагали б значного капіталу, міжнародних зв'язків та 

великих витратів на завершення угоди. Однак токенізовані ринки усувають всі ці проблеми і забезпечують метод 

диверсифікації коштів в криптовалюті [5].  

Альткоіни (узагальнена назва всіх криптовалют, крім біткоіна) стали предметом обожнювання для 

кріптовалютних трейдерів у всьому світі. Ринок альткоїнів сповнений багатообіцяючих монет, які мають бездоганну 

ділову репутацію і чисто шахрайську. Це ринок, який може дати кому-то цілий статок, при цьому залишивши іншого 

учасника без грошей [6]. 

Компанією FICO розглянуте питання збирання інформації про Bitcoin-біржі з додержанням законодавства, що 

обмежує відмивання грошей. Восени 2017 року компанія FICO опублікувала патентну заявку, в якій зазначається про 

спеціально розроблену систему виявлення незаконних грошових операцій, які будуть позначені системою і 

відправлені на подальший розгляд. Отримані дані будуть використані для формування критеріїв загроз та 

орієнтування фахівцями з боротьби на відмивання грошей. Документ містить інформацію про можливі способи 

відстеження даних Bitcoin-обмінів для розробки системи оцінки. 



Також представники FICO заявили, що велике значення має збір даних щодо юридичних транзакцій, активностях 

майнерів, що свідчить про роботу системи поза територією дії операторів. Також зазначається про вивчення поведінки 

операторів криптовалют і виявленні невластивої їм активності, що може бути ознакою незаконного використання 

ресурсів. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №7183 щодо обігу криптовалюти в Україні, саме законодавче 

врегулювання ринку криптовалют дозволить залучити багатомільйонні міжнародні інвестиції для розвитку малого, 

середнього і великого бізнесу, що в свою чергу позитивно вплине на економічний клімат всередині держави та 

дозволить зміцнити національну валюту і збільшити ВВП. За допомогою такої диверсифікації знизимо ризики - 

ймовірність грошових втрат через несприятливого зміни курсу валюти / акції. 

Крім того, метою вказаного законопроекту є надання офіційного статусу криптовалюті, регуляція правовідносин в 

її обігу, зберіганні, володінні, користуванні та проведенні криптовалютних операцій в Україні [6]. Питання 

регулювання криптовалюти є не тільки доцільним, але і необхідним, бо, як показує світова практика, криптовалюта 

набирає все більшої популярності у всьому світі, її розвиток заборонити технічно неможливо і економічно недоцільно. 

Таким чином, створення державного стандарту торгівлі криптовалютою може стати засобом для диверсифікації 

інвестицій в національну економіку. Використання можливостей системи  блокчейн, як розподіленого реєстру, 

пов’язувати користувачів з власниками активів,  дозволить створювати нові способи надання реальних активів для 

інвестицій та інвестування в них. 
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