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працівники, які добросовісно відносяться до своїх трудових обов’язків та 
сумлінно виконують їх, підлягають заохоченню. Таким чином цей інститут 
трудового права виконує попереджувальну, каральну та превентивну функції.
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МІСЦЕ КРИПТОВАЛЮТИ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

На фінансовому ринку останніми роками відбувалися нововведення та 
впровадження нових категорій, так як «криптовалюта», «біткоїни», 
«блокчейни». Беззаперечно дана ситуація викликала багато питань у 
суспільства щодо того, як їх правильно використовувати, навіщо їх впровадили.

Криптовалюта являє собою віртуальну валюту, захищену криптографією. 
Криптовалюта характеризується швидкістю та надійністю системи платежів та 
переказу коштів, в цьому допомагають нові технології; криптовалюта не є 
підконтрольна жодному органу. На сьогодні нараховується приблизно 1600 
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криптовалют, але у пріоритеті залишається bitcoin. Bitcoin не випускаються 
центральними банками і не залежать від кредитно-грошової політики тієї чи 
іншої держави [1].

Перспективи використання криптовалюти в України характеризуються 
тим, що сучасний споживач особливо гостро потребує оперативності, безпеки 
розрахунків, захищеності, відсутності третіх сторін, незалежності цінності 
грошової одиниці від політичної ситуації в країні, і криптовалюти 
задовольняють ці потреби. 

Ігнорування державними структурами того факту, що такі передові 
електронні технології, до яких належить електронна готівка, стають в Україні 
одним із способів взаєморозрахунків громадян та юридичних осіб, є явно 
непродуктивним способом оптимізації ринку [2].

Якщо не розвивати напрямок віртуальної валюти зараз, то через декілька
років така система запрацює все одно, тому гальмувати процес розвитку 
криптовалюти у фінансовій системі є безглуздим.

Останнім часом впровадження криптовалюти на фінансовому ринку 
набирає обертів, стає новим та незнайомим феноменом у світі, саме через це 
уряди багатьох країн не поспішають надавати дозвіл для впровадження 
віртуальної валюти на своїй території, бо для цього повинна бути повна 
переконливість та альтернатива наявній фінансовій системі може змінити силу 
впливу центральних органів на управління фінансовими процесами. 

Теоретично криптовалюта може позитивно вплинути на бізнес, оскільки 
відсутність комісії під час здійснення операцій дасть змогу підприємствам 
отримати вільні кошти, які будуть використані на розвиток виробництва, та в 
цілому зменшити витратну частину суб’єктів господарювання [3, с. 25–26].

Висока швидкість проведення операцій із криптовалютами дасть змогу 
економити витрати часу та робочої сили, підвищити динамічність 
підприємницької діяльності, що позитивно вплине на економіку.

Нерозумно відкидати такі речі, які можуть покращити життя суспільства, а 
за правильного і раціонального використання криптовалютам це під силу. 
Тому, слід дочекатися, коли біткоін та інші криптовалюти налагодять свою 
систему безпеки і стабільність роботи, після чого необхідно почати створення 
механізму, необхідного для їх коректної роботи. Передусім це стосується 
формування законодавчої бази, яка б регулювала існування криптовалют як в 
окремо взятій країні, так і на міждержавному рівні. Потім необхідно створити 
інфраструктуру, яка б забезпечувала повноцінне функціонування такої 
фінансової системи, дозволити розрахунки криптовалютами через термінали і 
різноманітні актуальні сервіси, що підвищить попит на них і кількість операцій, 
проведених із криптовалютою [4, с. 439].

Таким чином, можна зробити висновок, що відбувається це на фоні 
масових банкрутств фінансових установ, відповідно втрат населенням своїх 
депозитних заощаджень, інфляції. Тому, з одного боку, інвестування в 
криптовалюту не видається таким ризикованим. Однак, з іншого боку, 
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незважаючи на міжнародний досвід використання криптовалюти та численних 
її переваг, вважаємо за доцільне консультуватись з майнерами, досліджувати 
динаміку коливання bitcoin, врахувати те що хакери завжди розвиваються в 
одну епоху і крокують поряд з новими технологіями, тому необхідно добре 
зважувати усі застереження та інструкції щодо купівлі bitcoin.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Інтеграція України у європейське співтовариство, проведення ринкових 
реформ – все це зумовило не тільки удосконалення чинних правових норм, а й 
створення зовсім нових, що відповідають світовим стандартам та вимогам. 

Незважаючи на ухвалені рішення та задекларовані принципи, в царині 
господарського права необхідного результату, який задовольняв би потреби 
суспільства, досі не досягнуто, адже для цього потрібний дієвий механізм 
гармонізації українського законодавства, який б не тільки відповідав 
стандартам ЄС, а й розглядався з позиції основної мети – досягнення на 
практиці високих європейських стандартів регулювання господарських 


