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збереженню етнокультурної самобутності українців; створює 

можливості для змістовного відпочинку незаможних людей; 

сприяє підвищенню культурного рівня мешканців села та 

підвищенню екологічної свідомості. 
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Актуальність даної теми обумовлена головним чином тим, 

що сама суть криптовалюти дуже тісно пов'язана з принципом 

побудови фінансової піраміди, а саме, прибуток тих, хто прийшов 

раніше, формується за рахунок грошей тих, хто прийшов пізніше. 

Валюта, яка використовується в системі біткоінів була 

спеціально розроблена для цієї системи і називається – біткоін. 

Одиницею  даної валюти виступає монета в основі якої лежить 

зашифрована інформація, відповідно, скопіювати або підробити 

цю валюту (криптовалюту) вкрай складно. Функціонування 
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криптовалют побудовано на основі технології Блокчейн – 

ланцюгів інформаційних блоків. Дані про транзакції такої 

цифрової валюти відкриті. Сталість блокової структури 

підтримується за допомогою зашифрованої технології згаданої 

раніше інакше її називають криптографією. 

 Про ризики і подальші перспективи замислювалися багато 

економістів. Одним з них був старший науковий співробітник 

Оксфордського університету Ніл Фергюсон, який вважав що 

криптовалюта  лише ілюзія [3]. 

Однак, виступаючи в березні 2019 року на The Australian 

Financial Review Business Summit в Сіднеї, він визнав, що тепер 

шкодує про своє рішення. «Я дуже сильно помилявся. Я 

помилявся, коли говорив, що валюту на основі технології 

Блокчейн неможливо використовувати», – сказав учений.  

Фергюсон вважає, що наступні роки для фінансів стануть 

більш інноваційними, оскільки багато в чому їх розвиток 

стримувався строгими правилами регулювання, так як не всі 

розуміли можливості технології Блокчейн. Оскільки, 

криптовалюта це гроші, тому вона повинна володіти деякими 

властивостями грошей або унікальними рисами переваги їх. 

Одна з відмінностей біткоінів – це можливість належати 

всім і в той же час нікому. Деякі зловмисники хотіли 

скористатися цією специфічністю. В  грудні 2013 заздрісники за 

допомогою ЗМІ намагалися переконати про негативний вплив 

криптовалюти. В результаті якого виявилося, що цей маневр був 

провальний, і буквально протягом кількох днів курс виріс на $ 

200-300 що і свідчить про стійкість до зовнішніх показників [2]. 

Наступна, чимало важлива риса відмінності електронної 

криптовалюти від звичайних грошей в електронному вигляді 

полягає в наступному: для того, щоб звичайні гроші з'явилися на 

рахунку в електронному вигляді, вони повинні бути спочатку 

фізично внесені на рахунок, наприклад, через банк або платіжний 
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термінал щодо  криптовалюти, то вона вже зберігається на 

якомусь фізичному носії (жорсткий диск, флешка і т. ін.).  

До переваг криптовалюти можна віднести наступні 

позитивні моменти: доступність криптовалюти в будь-який час, 

але виключно без можливості вилучити або заморозити свій 

рахунок; анонімність – отримати інформацію про господаря 

кріптовалютного гаманця не вийде, в разі якщо сам власник не 

віддасть Вам свій ключ підпису;  надійність – зламати, підробити 

або здійснити інші подібні маніпуляції з віртуальною валютою не 

вийде – вона надійно захищена [1]; обмеженість крипто валюти – 

емісія в наш час ніким і нічим не обмежена, в слідстві виникають 

ризики інфляцій. Оскільки, криптовалюта випускається в 

обмеженому обсязі, вона привертає підвищену увагу з боку 

інвесторів і є дефляційною валютою.  

До недоліків криптовалюти можна віднести наступні 

негативні моменти. Складність контролю перекладів. Користувач 

не має можливості перевірити реквізити отримувача, так як банки 

не можуть контролювати випуск і рух валюти і до того ж 

господар гаманця не може відкликати платіж. Ризик заборони. 

Державні структури не сприймають криптовалюту, тому ввели 

обмеження щодо її використання, а на порушників буде 

накладено штраф. Волатильність. Криптовалюта є 

непередбачуваною, тому що залежить від поточного попиту, 

фіксації прибутку негативних новин. З цієї причини мають місце 

коливання ціни віртуальних грошей. Відсутність гарантій. Кожен 

користувач персонально несе відповідальність за свої 

заощадження. Тут немає регулюючих механізмів, тому в разі 

крадіжки довести що-небудь і повернути гроші не вийде. 

Таким чином, це  свідчить, що технологія Блокчейн 

захоплює світ.  Існує безліч організацій, які пропонують свої 

товари і послуги, надають можливість розплатитися віртуальною 

валютою. Однак, криптовалюта все ж таки грає роль квазівалюти, 
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оскільки не виходить за межі Інтернету і не включається в 

показники грошової маси в обігу. 

 

Список використаної літератури 

 

1. Група MSNx. Біткойн для «чайників» [Електронний ресурс].—

Режим користування  : http://mexxaseonetworks.com/pdf/bitcoin.pdf  . — 

Bitcoin для «чайників» . — Мова.рус.,англ. 

2. Курс біткоіну: ріст після спаду. [Електронний ресурс] URL: 

https://coin.radio/2018/02/28/kurs-bitkoina-vzletyi-posle-padeniy-i-s-kazhdyim-

razom-vse-vyishe/#loading 

3. Історик-економіст Ніл Фергюсон: Я дуже сильно помилявся 

щодо біткоіни [Електронний ресурс] URL: https://pro-

blockchain.com/istorik-ekonomist-nial-fergyuson-ya-ochen-sil-no-oshibalsya-v-

otnoshenii-bitkoina 

4. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової 

трансформації : монографія / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. 

Чередниченко [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної ; Одес. нац. політехн. ун-

т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с. 

http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8458 

 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  

ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ НА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСНОВІ  

 

Рассадникова С. І., к. е. н., с. н. с., доцент,  

Руський П. В., студент, 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Одеська область відноситься до високорозвиненого 

індустріального регіону держави, промисловість якого відіграє 

значну роль в структурі народногосподарського комплексу 

України. Одеса – це єдиний повністю сформований в 

українському Причорномор’ї локальний територіально-
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