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Завдяки стрімкому розвитку сфери фінансових інновацій та інформаційних технологій 
світовий простір перетворюється на глобальну бізнес-систему [1]. Обсяг електронних 
платежів за останні роки значно зріс із впровадженням комп'ютерів та інформаційних 
технологій практично в усі сфери повсякденної діяльності.  

Криптоактиви – це нещодавнє явище, яке отримує значну увагу. З одного боку, вони 
ґрунтуються  на принципово новій технології, потенціал якої не повністю зрозумілий. З 
іншого боку, принаймні у поточній формі, вони виконують подібні функції, як інші, більш 
традиційні активи.. 

На світовому ринку  велика конкуренція інвестицій  має важливе значення і є дуже 
високою. Особливо важливими в конкуренції є надходження більше інвестицій для країн, що 
розвиваються. Спостерігаючи за формуваннями ринкових відносин, в Україні поширюється 
інвестиційна діяльність. Для економіки України насамперед важливою є реалізація 
максимально ефективних інвестиційних проектів, особливо інноваційного характеру,  які 
створені на могутній новітній технології наукової бази, але необхідною і дуже важливою 
умовою є становлення підприємств, і формування нового типу, які реформують форми 
власності та розроблення більш ефективних інвестицій і  стратегій  для діяльності 
підприємств.  

В умовах цифрової економіки феномен криптоактивів нещодавно отримав значну 
увагу. Досі немає встановленого визначення крипто-активів і їх часто називають 
криптовалютами. Криптоактиви можна описати як цифрові одиниці, які створюються та 
передаються між користувачами за допомогою криптографії. Криптоактиви – це цифрові 
активи, записані на розподіленій книзі [2]. Вони отримують свою назву з криптографічних 
механізмів безпеки, що використовуються в публічних, незмінних розподілених журналах. 
Вважаємо, що за основу класифікації криптоактивів можна використовувати представлену у 
роботі А. С. Стовпової [3], проте вона може бути удосконалена (рис. 1, виділено штрих-
лінією). 

Принциповим аспектом вважаємо виділення базових криптоактивів – Bitcoin (біткоін) 
та Ethereum (ефіріум). За багатьма рисами  ефіріум повинен очолювати список платформ, 
проте його наявність в даному класі обумовлено тим, що він все-таки має особливі 
властивості. В остаточному підсумку інвестори повинні конвертувати майже будь-яку 
криптовалюту в біткоіни або ефір, щоб потім купити інші монети. У той час як біткоіни і 
ефір різняться в багатьох сенсах, їх як активи об'єднує висока якість. Є безліч переконливих 
аргументів на користь того, що «біткоіни – це ядро» і у біткоінів повинен бути свій власний 
клас, проте вважаємо, що ці два криптоактива об'єднує особлива динаміка на ринку.  

Стейблкоїни. Даний вид активів існує для того, щоб забезпечити стабільне зберігання 
вартості. В даний час в цьому класі є один великий гравець – Tether. Однак незабаром все 
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може змінитися. Вже існує кілька проектів, спрямованих на застосування різних методів для 
досягнення стабільності ціни монети. Це новий і зростаючий клас активів. 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація криптоактивів (удосконалено авторами [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]) 

 
Токени – це одиниця обліку, яка не є криптовалютою, що призначена для 

представлення цифрового балансу в деякому активі, іншими словами виконує функцію 
«замінника цінних паперів» в цифровому світі. Токени є записом в регістрі, розподілену в 
блокчейн-ланцюжку [4]. Пропонуємо такий розподіл токенів за ознаками: 

Службові токени виконують певну корисну функцію і служать засобом розрахунку і 
взаємодії в будь-якому додатку. Від платформ службові токени часто відрізняються тим, що 
знаходяться на сторонньому блокчейні і від нього залежать. Цінність службових токенов 
залежить від їх корисності, а також від того, скільки людина використовує програму або 
додаток для забезпечення функціонування якої використовуються службові токени. Чим 
більша потреба в токенах, тим вище їх ціна. 

Інвестиційні токени – це токени, що забезпечені матеріальним активом. Ці маркери 
подібні до акцій підприємств. Їх вартість забезпечена матеріальними активами компанії і для 
цього компанії постійно проходять незалежний аудит. Дані маркери потрапляють під закон 
"Про цінні папери". 

Криптотовари – це токени, які забезпечені товарами або послугами їх емітента. 
Наприклад, обчислювальними потужностями, якщо компанія займається майнінгом. 
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Зазвичай маркери, які стосуються криптотоварів, знаходяться на окремому блокчейні. Їх 
вартість залежить від ціни товару або послуги, якими вони забезпечені. Від інвестиційних 
токенів їх відрізняє те, що криптотовари не проходять обов'язковий аудит, як інвестиційні 
токени, їх ціна досить умовна і визначається ринком. Вони також не потрапляють під закон 
"Про цінні папери". 

Токени додатків – це токени, які служать для організації роботи певної програми. Від 
службових токенов вони відрізняються більш вузькою спрямованістю. Службові токени 
можуть працювати в рамках взаємодії декількох додатків, токени додатків працюють тільки 
на одному додатку. Їх вартість залежить від корисності цього додатка і від того, скільки 
людина його використовує. 

Платформи на своїй базі реалізують смарт контракти і підтримують їх. Завдяки цьому 
на платформі можна створювати різні проекти і програми, які дозволяють використовувати 
створювані смарт контракти для різних цілей. Смарт контракти необхідні для передачі і 
зберігання будь-якої інформації, в тому числі й інформація про фінансові транзакції. В 
такому випадку смарт контракти можуть використовуватися як платіжна система або інший 
фінансовий інструмент. Це може бути інформація про різні угодах і укладені контракти – 
реєстри, наприклад, реєстр авторських прав, реєстр прав на нерухомість або реєстр 
надаються державних послуг. Смарт контракти прозорі. Інформацію, що зберігається в смарт 
контрактах легко відстежити, її неможливо видалити, змінити або фальсифікувати. 

Варто зазначити, що запропонована класифікація не є остаточною і може і повинна 
змінюватись разом зі становленням ринку криптоактивів: доповнюватись, розширювати 
категорії, виключати їх тощо. 
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