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Фінансово-правові засади регулювання 
криптовалютного ринку 

 

Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ 
нмяву лмвзт явзц ра пупнійщлзт 
номудпів, які мб’єкрзвлм нмродбуырщ 
лаукмвмгм мноауывалля іж номнмжз-
уіякз нмгайщхмгм ноавмвмгм водгу-
йывалля. Вкажалд кає бджнмпдодглє 
віглмхдлля гм кознрмвайыр.  Цзс-
омві гомхі і ндодгупік їт кознрмгоа-
сіфлі (кознрм-віоруайщлі) оіжлмвзгз 
–  пвмєоігла гймбайщла карозуя уз-
війіжауіилмгм омжвзрку у ХХІ пр.  
Кознрмгоасія – уд лаука ном кдрмгз 
првмодлля номгоак кмлсігдлуіилмпрі 

ра кдталіжків одроалпйяуії пнмві-
цдлщ у ракіи смокі, цмб їт лдкме-
йзвм буйм номфзрарз бдж пндуіайщлм-
гм пдкодрлмгм кйыфа. Поз ущмку 
кознрмвайырлзи номпріо вдпщ фап 
ндокалдлрлм упкйаглыєрщпя и взгм-
жкілыєрщпя. Вмглмфап нмпріилі кдра-
кмосмжз кознрмвайырлмгм озлку лі 
лаикдлхзк фзлмк лд кмодпнмлгу-
ырщпя іж лауімлайщлзкз и кіегдо-
еавлзкз жакмлмгавфм-ноавмвзкз 
одгуйярмоакз, які б вігфурлзк фз-
лмк гзпузнйілувайз оаккз и пурліп-
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лі номудпз галмгм лмвауіилмгм сд-
лмкдлу. 

У гймбайщлмку взкіоі могалз 
гдоеавлмї вйагз унупрзйз кмкдлр 
рмрайщлмї жабмомлз взкмозпралля 
узсомвмї вайырз. Вмла хвзгкм ла-
боайа нмнуйяоліпрщ. Багарм трм її 
взжлає гмпзрщ нозвабйзвзк і бійщх 
нозилярзк жапмбмк жгіиплдлля омж-
оатулків нмоівлялм ж гдоеавлзкз 
(гдкодрлзкз) гомхзка. Айд жаоаж 
пзруауія гдцм жкілыєрщпя. Цд нмв'я-
жалм ж рзк, цм кознрмвайырз нмкажа-
йз пвмы лдпрабійщліпрщ, нйардеі жа їт 
уфапры номтмгярщ ж вдйзкмы жарозк-
кмы, а ракме ж омжвзркмк кібдожйм-
фзллмпрі в уіи псдоі. На пщмгмглі 
мндоауії ла кознрмвайылмку озлку 
ндодрвмозйзпя в багармкійщяоглу 
ілгупроіы. Така мфдвзгліпрщ взкйз-
кає, ж мглмгм бмку, длружіажк кібдон-
омгоакіпрів-омжомблзків кознрмвайы-
рз, а ж ілхмгм -  жалднмкмєлля и роз-
вмгу нодгправлзків гдоеавлмгм пдк-
рмоу. Агед номгуудлрз кознрмвайы-
рз номгмймхуырщ акруайірдр абпмйы-
рлмгм нмжбавйдлля  кознрмвайырлмгм 
каилілгу віг кмлромйы гдоеавз. Така 
мфдвзгліпрщ акруайіжує нзралля сі-
лалпмвм-ноавмвзт жапаг водгуйывал-
ля кознрмвайырлмгм озлку. 

Сравйдлля гм кознрмвайыр ж бм-
ку уоягу оіжлзт гдоеав номихйм 
лзжку дранів – віг нмбйаейзвмгм пра-
вйдлля як гм «нупрухмк ж ілрдолдру» 
гм нмвлмї жабмомлз їт мбігу ла рдоз-
рмоії мглзт коаїл (Кзраи, РФ) абм 
взжлалля нмвлмуіллзк «гоавудк» ла 
озлку вайыр, омжомбйдлля лмокарзв-
лмгм одгуйывалля ра вкйыфдлля мсі-
уіилзт кмрзоувалщ ла смлгмвзт біо-
еат в ілхзт коаїлат (Швдиуаоія, 
Калага, Авпроайія) [1, п. 98]. Щмгм 
Укоаїлз, рм пноавдгйзвмы взгаєрщпя 
рмфка жмоу, вігнмвіглм гм якмї одайії 
пщмгмгдлля пвігфарщ ном лдмбтігліпрщ 
ж бмку гдоеавз жгіиплдлля пзпрдклзт 
комків, пноякмвалзт ла нмкоацдлля 

пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм кйікару у 
гдоеаві, жомпралля дкмлмкіфлзт нм-
кажлзків, нігвзцдлля оівля жакмелм-
прі укоаїлпщкзт гомкагял. Оглзк іж 
ваейзвзт комків, якзи пноякмвалзи 
ла гмпяглдлля вкажалзт уійди, бдж 
впякмгм пукліву, є жайуфдлля ілвдп-
рзуіи, як влуроіхліт, рак і жмвліхліт. 
Цд уед лд є номяв гмгаркмвзт сілал-
пмвзт вйзвалщ в дкмлмкіку лахмї 
гдоеавз, а сакрзфлм уд є мглієы іж 
укмв іплувалля вірфзжлялмї номкзп-
ймвмпрі ра взкмлалля гдоеавмы пвмїт 
пмуіайщлзт жмбмв’яжалщ [2, п. 67]. За 
укмвз фіркмгм, номжмомгм ра жомжукі-
ймгм правйдлля гдоеавз гм одгуйы-
валля кознрмвайыр віомгігліпрщ 
мб’єкрзвлмгм жмвліхлщмгм ілвдпру-
валля, бдж впякмгм пукліву, нігвз-
цзрщпя.  

На пщмгмглі лаоатмвуєрщпя нмлаг 
гвмт рзпяф оіжлмвзгів кознрмвайыр, а 
у ноакрзфлмку мбмомрі жлатмгзрщпя 
кдлхд 500 (нмлаг 460 оіжлмвзгів)    
іж жагайщлмы канірайіжауієы в пмрлі 
кйог. гмйаоів США. Сдодг упіт взгів 
кознрмвайыр мпмбйзву нмнуйяоліпрщ 
мрозкайз узсомві гомхі ніг лажвмы 
bitcoin (біркміл)1. Кознрмгоасіфлзи 
айгмозрк првмодлля кознрмвайыр 
(жмкодка, bitcoin) був омжомбйдлзи 
ланозкілуі 2008 о. Аврмо німлдолм- 
гм кознрмгоасіфлмгм айгмозрку, а 
ракме лажвз «bitcoin» рмфлм лдвігм-
кзи, айд икмвіолм, цм уд пзпрдклзи 
іледлдо  ж Кайісмолії – Сармхз На-
какмрм.   

Пмжа кдеакз кмкн’ырдолмгм 
номпрмоу кознрмвайырлзи озлмк 
лдкмейзвзи. З фапмк мбфзпйывайщла 
нмруеліпрщ впієї кдодеі біркміл в 100 
оажів ндодваеає пукунлу нмругу 500 
лаипуфапліхзт пундокмкн’ырдоів [3].  
Офдвзглм – уд мгзл ж сакрмоів рмгм, 
фмку лзлі гіыфд лмокарзвлм-ноавмвд 
нмйд лауімлайщлмгм и гймбайіжауіилм-
гм взкіоу кає гдякі роуглмці цмгм  
мбкдедлля агодпзвлмпрі омжнмвпы-

_________________ 
1    Bitcoin бажуєрщпя ла гвмт пймват: bit –мгзлзуя взкіоу кійщкмпрі ілсмокауії; coin – 

кмлдра. Поз ущмку пйіг омжукірз, цм біркмілз, як і ілхі оіжлмвзгз кознрмвайырз лд кіпрярщ 
пвмгм гмрівкмвмгм алаймга. Напноавгі  - уд кдодедві (укмвлі) гомхі, нодгправйдлі  у взгйягі 
жанзпів у пкмлудлромвалмку віоруайщлмку номпрмоі.  
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гедлля лдкмлромйщмвалзт узсомвзт 
рдтлмймгіи. Заоаж взлзкає пзруауія 
кмглірзвлмгм одсодикілга2 ра жкілз 
наоагзгк, кмйз акрзвлм взгмжкілы-
єрщпя упрайдла нмляріила проукруоа 
гомхмвм-сілалпмвзт віглмпзл. Ілак-
хд каеуфз, жакіпрщ роагзуіилзт гом-
хди, оут якзт віггждокайыєрщпя ла 
балківпщкзт оатулкат, ігдмймгз кд-
одедвмгм кмкн’ырзлгу жаномнмлува-
йз номудгуоу кознрмгоасіфлмгм хз-
соувалля ж лапрунлмы вдозсікауієы 
у кібдономпрмоі. Нітрм ж Нмбдйівпщ-
кзт йауодарів лд ндодбафзв ракі као-
гзлайщлм-сдлмкдлайщлі гмпяглдлля в 
пвірмвмку Ілрдолдр- номпрмоі. 

Кмлуднр нмйіудлрозфлмпрі гдмн-
омпрмоу, в кдеат якмгм кає кіпуд 
ндокалдлрліпрщ првмодлля  віоруайщ-
лзт кмкналіи ра віоруайщлзт мсіпів, 
уфаплзкз якзт ндодбуваырщ  в оіжлзт 
курмфкат пвіру і ноз ущмку вдгурщ 
пнійщлзи біжлдп, рмбрм жгіиплыырщ 
гдмкдодедву кмкдоуіы, - жапвігфує 
лагкіолм пкйаглі лмокарзвлм-ноавмві  
номбйдкз водгуйывалля галзт ном-
удпів у кдеат мкодкзт гдоеав. У 
лзліхлщмку взкіоі цмгм озлку коз-
нрмвайыр вігпурля жакмлмгавфа вз-
жлафдліпрщ. Дйя взяплдлля кйыфмвзт 
номбйдк, нмв’яжалзт ж озлкмк козн-
рмвайыр  і бймкфдилмк в фдовлі 
2017 омку ла каозбпщкмку мпромві 
Necker Istand вігбувпя нодпрзелзи 
пакір.  На лщмку жмкодка вігжлафдлм, 
цм ла галзи фап йзхд Янмлія мсі-
уіилм взжлайа мгзл ж оіжлмвзгів коз-
нрмвайырз - біркміл жакмллзк нйарі-
елзк жапмбмк і првмозйа жагайщлмн-
озилярлу мплмву гйя дсдкрзвлмгм 
одгуйывалля кознрмвайырлмгм озл-
ку. У Швдиуаоії ла кознрмвайыру 
омжнмвпыгеуырщпя рі е ноавзйа, цм  
і ла нмвлмуіллу ілмждклу вайыру. 
Такме сілалпмвзи одгуйярмо 
Об’єглалзт Аоабпщкзт Екіоарів 
впралмвзв ноавзйа  рмогівйі кознрм-
вайыракз. Ндвгмвжі іж 1300 мб’єкрів 

лдоутмкмпрі, взправйдлзт у Наукм-
вмку наоку Дубаї ла номгае, жа 
bitcoin одайіжмвалм 50 [4]. 

Пмява и акрзвла нмнуйяозжауія 
пдодг ілрдолдр-пнійщлмрз омжкаїрзт 
взгів кознрмгоасіфлзт гомхди, дкі-
пія и сулкуімлувалля якзт жабджнд-
фуєрщпя кардкарзкмы ра кознрмгоа-
сієы, а лд лмокарзвлм-ноавмвмы  
бажмы гдоеавз, лдпд в пмбі пзпрдклі 
жагомжз, мпмбйзвд кіпуд пдодг якзт 
жаикає алмлікліпрщ і гдндопмлісіка-
уія жгіиплдлля нйардеів і сілалпмвзт 
омжоатулків. Вмглмфап дкіпія вігнмві-
глзт оіжлмвзгів кознрмвайыр лд жу-
кмвйыєрщпя і лд нмв’яжала ж сілалпм-
взк пралмк одайщлмї дкмлмкікз. Агед 
куоп кознрмвайыр лд нігнмоягкмву-
єрщпя вмйі гдоеавз фз удлромбалку, а 
йзхд кардкарзфлзк омжоатулкак. Нд 
є гайщкмк гйя уфаплзків рілщмвзт 
мндоауіи іж жапрмпувалляк узсомвзт 
гомхди ндодпрмомга – лапкійщкз бдж-
ндфлм гмвіоярз жлдмпмбйдліи (ла дк-
оалі кмкн’ырдоа) узсоі, лд ймкайіжм-
валіи в одайщлмку номпрмоі.   

Піггоулря кознрмвайырз бажу-
єрщпя ла мплмві рдтлмймгії blokchain 
(бймкфдил). Бймкфдил – уд нубйіф-
лзи одєпро абм бажа галзт, цм кіп-
рзрщ впы ілсмокауіы ном роалжакуії  
вігнмвіглмї кознрмвайырз. Йгдрщпя 
ном одроалпйяуіы ілсмокауії, цм 
нмндодглщм жанзпала в пндуіайщлзи 
бймк галзт сікпмвалмгм омжкіоу і 
якзи сатівуякз лажвалзи hash (тдх). 
Тмбрм «тдхувалля» абм кардкарзфлд 
ндодрвмодлля ілсмокауії в тдх-
бймкз є мбмв’яжкмвмы укмвмы бймк-
фдила. Позлузнмвмы рур є ра мфдвз-
гліпрщ, цм бймкфдил лд проукруомва-
лзи в агодплмку взкіоі, як уд кає 
кіпуд в балківпщкзт оатулкат. В 
ыозгзфлмку кмлрдкпрі кмейзвм ном-
пйігкуварз и взжлафзрз пкійщкз мгз-
лзущ кознрмвайырз лайдезрщ кмлк-
одрліи дйдкромлліи агодпі, айд лд 
сіжзфліи фз ыозгзфліи мпмбі   

_________________ 
2    Кмглірзвлзи одсодикілг – гмпйівлм «жоухдлля упрайдлзт оакмк».  У ноакрзфлмку 

пдлпі игдрщпя ном вігкілу (ноакрзфлд іглмоувалля) бажмвзт нмпруйарів  цмгм пурліплмї 
нозомгз гомхди ра «кдоівлмї омйі» ла ущмку нмйі гдоеавз и удлромбалків.  
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На ндодкмлалля акдозкалпщкмгм 
кійщяогдоа укоаїлпщкмгм Маока Гілж-
буога, якзи вндохд жгіиплзв гзпрал-
уіилу мндоауіы ж номгаеу кардоіайщ-
лмгм акрзву жа кознрмвайыру «дсіоі-
ук»3, «пкаор-кмлроакрз, бймкфдил і 
кознрмвайырз лаибйзефзк фапмк 
мбджуілярщ номсдпіы фзлмвлзка і 
лмраоіупа, жомбйярщ лднмроіблзкз 
гдоеавлі одєпроз ра Быом рдтліфлмї 
ілвдлраозжауії, жоуилуырщ кмлмнмйіы 
балків ра багармфзпйдллзт нмпдодг-
лзків» [5]. Дм одфі, кознрмвайыра є 
лаибійщх лагіилмы і жатзцдлмы віг 
нігомбмк, рмку цм пакд рдтлмймгія 
бймкфдил взкйыфає раку кмейзвіпрщ 
в нозлузні,  бм сайщхзву жакілу 
нозихймпя б одроалпйыварз в кійщ-
имлз кмкн’ырдоів нм впщмку пвіру.  

З кмкдлру нмявз Ілрдолдр рдт-
лмймгіи и урвдогедлля ілсмокауіи-
лмї днмтз (90-і омкз ХХ пр.) у ноа-
уят жаоубіелзт ілрдйдкруайів (жмк-
одка, Р. Баобоука, С. Капрдйщпа, 
Де. Лакмсса, Н. Пмнндоа, Є. Раи-
кмлга) акрзвлм омжомбйяырщпя рдм-
оії лмвірліт ілсмокауіилм-
кмкулікарзв-лзт рдтлмймгіи як бажм-
вмгм фзллзка жавмывалля «лджайде-
лмпрі» у кдодедвмку номпрмоі.  З 
фапмк жапрмпувалля айгмозрку, якзи 
мрозкав  у  кдодедвмку номпрмоі 
кознрмвайыр лажву  mining (каи-
лілг), бажуваймпщ ла ігдмймгдкі нмв-
лмї бджкмлромйщлмпрі номудгуо коз-
нрмгоасіфлмгм хзсоувалля. Такзк 
фзлмк, каилілг – уд гдлдоауія козн-
рмвайырз в гдудлроайіжмваліи пзп-
рдкі. Тмбрм каилзрз кмеурщ упі, трм 
тмфд і кмед. Оглак гдоеава взку-
хдла і нмвзлла гмпзрщ пдоимжлм віг-
лдпрзпщ гм узвійіжауіилмї лмвауії, 
якмы лапноавгі є кознрмвайыра і лд 
взнупкарз ж кмлромйы впійякі пном-
бз її прзтіилмї дкіпії.  

Нд кмела взнупкарз ж увагз і рм-
гм, цм пщмгмгліхліи озлмк кознрмва-
йыр нмрдлуіилм є смокмы сілалпмвмї 
ніоакігз, а ракме гає хзомкі кмейз-

вмпрі гйя вігкзвалля лджакмллм 
мрозкалзт кмхрів, сілалпувалля 
рдомозжку ра кібдохатоаипрва. І мпщ 
рур омйщ гдоеав в лайделмку ноавм-
вмку одгуйываллі мндоауіи ж кознрм-
вайыракз пкйаглм ндодмуілзрз. 

Так, жа пймвакз гзодкрмоа Євом-
нмйу Рмб Удилоаир, віг фмрзощмт ж 
нмймвзлмы гм н'ярз кійщяогів гмйа-
оів жі пра, мрозкалзт лджакмллзк 
хйятмк, вігкзваєрщпя ж гмнмкмгмы 
кознрмвайыр і уя рдлгдлуія бугд 
рійщкз омпрз, "Нзкз лд уноавйяырщ 
удлроайщлі вйагз, рмку нмйіуія лд 
кмед вігпйігкмвуварз уі роалжакуії. 
Навірщ якцм вмлз взжлафарщ, цм роа-
лжакуії лмпярщ козкілайщлзи таоак-
рдо, вмлз лд кмеурщ жакмомжзрз ак-
рзвз, ла вігкілу віг роагзуіилмї бал-
ківпщкмї пзпрдкз", - нмяплзв гзодк-
рмо Рмб Удилоаир. 

Такме Удилоаир жіжлавпя, цм лд-
жваеаыфз ла впі везрі жатмгз, кме-
йзвмпрі пйуебз в ущмку ланоякку, як 
і оаліхд жлафлм мбкдедлі, рак як у 
бійщхмпрі взнагків нмйіуії гуед вае-
км взжлафзрз, трм взвмгзрщ уі гомхі 
[6]. 

Вігнмвіглм гм жакмлмномдкру 
№ 7183 віг 06 емврля 2017 о. у Вдо-
тмвліи Рагі номнмлуєрщпя  впралмвз-
рз, цм кознрмвайыра – уд номгоак-
лзи кмг, якзи є мб’єкрмк вйаплмпрі, 
рмбрм акрзвмк [7]. Такзк фзлмк, ла 
вірфзжлялзт рдодлат жакмлмрвмоуі 
нйалуырщ  взжларз кознрмвайыру лд 
нйаріелзк жапмбмк, а мб’єкрмк вйап-
лмпрі, якзи кмела мбкілыварз ла 
ілхі рмваоз фз нмпйугз. Такзи найіа-
рзв лавояг фз кмела вваеарз пдоим-
жлзк аогукдлрмк ла кмозпрщ ігдє 
водгуйывалля озлку кознрм вайыр. У 
галмку взнагку гмодфлм лагагарз, 
цм в квірлі 2017 о. уояг Янмлії вз-
жлав bitcoin жакмллзк нйаріелзк 
жапмбмк. З рмгм фапу кійщкіпрщ кага-
жзлів, які нозикаырщ кознрмвайыру у 
якмпрі сакрзфлмгм нйаріелмгм жапмбу 
нмпріилм жомпрає. Вмглмфап, жомжукі-

_________________ 
3    Поз ущмку нмкундущ жлатмгзвпя  в Сзйікмлмвіи гмйзлі, а агдлрпрвм ж номгаеу 

акрзву – в Сал-Фоалузпкм.  
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йм, цм гйя ракзт оіхдлщ ла вігнмвіг-
ліи рдозрмоії кає налуварз взпмкзи 
оівдлщ ноавмвмї куйщруоз ра ноавмвмї 
пвігмкмпрі, цм, у нігпукку, ж вдйзкмы 
гмйды віомгіглмпрі пвігфзрщ ном нмва-
гу гомкагял гм жакмлу ра налувалля 
у гдоеаві одезку жакмллмпрі. 

Свмгм фапу Дзодкрмо-омжнмояг-
лзк Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу  
Коіпріл Лагаог у пвмєку ілрдов’ы 
кмкналії CNN взжлайа, цм МВФ 
лакагаєрщпя акрзвлм жанмбігрз взкм-
озпраллы віоруайщлзт вайыр гйя 
вігкзвалля кмхрів ра сілалпувалля 
рдомозжку.   

Вмглмфап, лд взкйзкає мнрзкіжку 
и агдкварлмгм омжукілля рми сакр, 
цм Міліпрдопрвмк сілалпів пнійщлм ж 
Ддоесілкмлірмозлгмк Укоаїлз омж-
омбйдлм ра нодждлрмвалм ла вігнмвіг-
лмку паирі жакмлмномдкр цмгм угм-
пкмлайдлля  лмок ж нзралщ жанмбі-
галля ра номрзгії йдгайіжауії жймфзл-
лзт канірайів, гд емглзк фзлмк лд 
жгагуєрщпя нзралля водгуйывалля ра 
кмлромйы мндоауіи ж кознрмвайыра-
кз. Хмфа в дйдкромллзт гдкйаоауіят 
багарщмт гднурарів вед є ілсмокауія 
ном рд, цм вмлз є вйаплзкакз вагм-
кзт мбпягів кознрмвайырз. Цд ндв-
лмы кіомы пвігфзрщ ном лакагалля 
пакмупулурзпщ віг взоіхдлля лаиак-
руайщліхзт номбйдк пщмгмгдлля.  

Чмрзоз омкз рмку в еуолайі 
«Балківпщка пноава» буйа мнубйікм-
вала прарря «Цзсомва вайыра як віо-
руайщлд гедодйм сікрзвлмгм каніра-
йу» [3], в якіи аврмоз првдогеуырщ, 
цм впі оіжлмвзгз узсомвзт вайыр, 
які гмжвмйяырщ йыгяк калінуйыварз 
лдвзгзкзкз и лдгмрзфлзкз уіллмп-
рякз, взпрунаырщ гедодймк сікрзв-
лмгм канірайу. Чмрзоз-н’ярщ омків 
рмку в Укоаїлі буйз райалмвзрі вз-
нупклзкз Кзївпщкмгм ра Лщвівпщкмгм 
нмйірдтліфлзт взхів, які вед рмгі 
вігфуйз сілалпмвзи нмрдлуіай козн-
рмвайырз і дкпндозкдлрувайз каилі-
лгмк. Папзвліпрщ гдоеавлзт могалів 
цмгм омжукілля і пнозилярря нмрдл-
уіайу кознрмвайырлмгм озлку жукмв-
йыє лдгарзвлі лапйігкз. Нзлі лабз-
оаырщ омжкату кмоунуіилі птдкз и 
катілауії, хйятмк якзт кзррєвм нд-

одвмгярщпя кійщимллі пукз в мсхмо-
лі йагулз [8]. Вмглмфап упд фапріхд 
ж’явйяырщпя нмвігмкйдлля  ном взкм-
озпралля кознрмвайырлзт мндоауіи в 
жймфзллзт уійят. Так, лдцмгавлм 
Сйуеба бджндкз Укоаїлз пнійщлм ж  
Гдлдоайщлмы номкуоаруомы «лакоз-
йз» біркміл-сдокз, які хйятмк кмл-
вдорауії кознрмвайыр сілалпувайз 
рдомозпрзфлі угоунувалля у рак жва-
лзт ДНР/ЛНР [9].     

Сдодг кознрм сатівуів «нозлузн 
лджайделмпрі» сікпуєрщпя в смокі 
P2P (peer-to-peer) [10]. P2P – уд ні-
озлгмва  нйаріела пзпрдка, яка лд 
кіпрзрщ рак жвалмгм «удлроайщлмгм 
агкіліпроармоа», а ракме нмгійу ла 
кйієлрів і пдовдоз. Дала пзпрдка  нм-
вліпры гдудлроайіжмвала і її ілсмо-
кауіила бажа є алмліклмы. Така мфд-
взгліпрщ, ла ндохзи нмгйяг, ноакрз-
флм мбджжбомыє сілалпмвм-ноавмву 
пзпрдку ж нмжзуіи гдоеавлмгм кмлр-
омы и одгуйывалля. Оглак лапноавгі 
кмедл біркміл кає пвіи кмг, цм сік-
пує кмкдлр нмявз ра жбдоігає  ндодйік 
упіт роалжакуіи. Такзк фзлмк рак 
жвала «алмлікліпрщ ніозлгмвмї пзпрд-
кз кознрмвайыр» жукмвйыє наоагмк-
пайщлзи узвійіжауіилзи лапйігмк  - 
лапноавгі вмла кмлпмйігує кознрміл-
смокауіы, яка жбдоігаєрщпя гмвіфлм.  

Вмглмфап ніозлгмва  нйаріела 
пзпрдка жйакує жвзфлу сулкуімлайщ-
лу нозомгу роагзуіилзт гомхди, рмб-
рм нозвмгзрщ гм лдкзлуфмї їт одгук-
уії. Тмбрм игдрщпя ном рд, цм віглзлі 
мпмба, яка вмймгіє кознрмвайырмы, 
вроафає жвзфлу сулкуіы мбкілу Г-Т-Г 
(гомхі-рмвао-гомхі). І мпкійщкз узс-
омві кознрмвайырз  лд нозв’яжалі  гм 
емглмгм акрзву, рм, як жапвігфує лз-
ліхля гіипліпрщ гйя ралгдку «біркміл 
-гмйао» вйапрзві вдйзфджлі уілмві 
кмйзвалля; лд жоівлялм гзлакіфліхі 
и нмруеліхі, ліе у роагзуіиліи гом-
хмвм-вайырліи гзлакіуі. 

Поавмва номбйдка бджндкз пу-
фаплмї псдоз гомхмвмгм мбігу, в якіи 
лд жкдлхуєрщпя мбпяг гмрівкмвмї ва-
йырз, ндокалдлрлм жомпрає. Агед 
ноз ущмку нмпзйыєрщпя кмейзвіпрщ 
жгіиплдлля алмліклзт, лдпалкуімлм-
валзт мндоауіи і омжоатулків, кмлр-
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омйщ жа якзкз вігфурлм гдсмокуєрщ-
пя и жлзеуєрщпя. За ракзт укмв 
упкйаглыєрщпя бмомрщба ж вігкзвал-
ляк боуглзт канірайів, фзк  кмозп-
руырщпя номвіглзкз йдгайіжауії гмтм-
гів віг лджакмллмї гіяйщлмпрі  як в 
лауімлайщлзт, рак і кіелаомглзт од-
айіят [11].  

На фапі, мб’єглуыфз кіегдоеавлі 
жупзййя и акрзвіжуыфз вйаплд лауім-
лайщлу нмругу, ужакмлзрз  взкмгу 
цмгм ілгдлрзсзкауії жанзпів  и вігк-
озрмпрі  жанзпів в бймкфдилі.4 Ваейз-
вм, лапакндодг, ла кіегдоеавлмку 
оівлі, ноавмвзк фзлмк гджавуыварз 
нозлузн (якзи вваеаєрщпя гмймвлмы 
ндодвагмы ноакрзфлм жагіялзт козн-
рмвайыр) - кмейзвіпрщ жгіиплыварз 
кознрмвайырлі мндоауії бдж йдгайіжа-
уії ндопмлайщлзт галзт  кмозпрува-
фів. За номглмжмк сатмвзт алайірзків 
буквайщлм фдодж гдкійщка омків 
ж’явйярщпя уійі гайужі, цм сулкуімлу-
варзкурщ ла бажі кознрмвайырлзт 
мндоауіи. На ндодкмлалля Маока 
Гілжбуога. «кознрмвайыра і бймкфдил 
лд йзхд в ілрдодпат гомкагял жабдж-
ндфує лагіиліпрщ, жатзцдліпрщ, кмбі-
йщліпрщ, дкмлмкіы і кмксмор, айд уд і 
в ілрдодпат гдоеавз – номжмоіпрщ і 
лдвігвмомріпрщ кмелмї роалжакуії гм-
жвмйяє нмгаркмвзк могалак бафзрз  
іпрмоіы  бугщ-ямї нмкункз фз угмгз, 
цм лагжвзфаилм упкйаглзрщ улзк-
лдлля віг пнйарз нмгарків» [5].         

Сакд рмку омжомблзкз и агднрз 
узсомвзт гомхди жарярм вігпрмыырщ 
нмвлу алмлікліпрщ пзпрдкз Р2Р, гм-
кагаыфзпщ нмвлмї вігпурлмпрі ілсмо-
кауії ном одайщлзт  вйаплзків козн-
рмвайырлзт агодп. Такме в ілсмока-
уіиліи бажі Р2Р вігпурля прарзпрзфлі 
галі ном кійщкіпрщ біркмілів жа кмлк-
одрлмы агодпмы.  

Вмглмфап, жгіиплыыфз нмхук 
хйятів улмокувалля мбігу кознрмва-
йырз, кз лд нмвзллі жабуварз ном 
нмрдлуіилі лдбджндкз ракмгм омгу 
гіяйщлмпрі, які лдпурщ у пмбі мндоауії 
ж кознрмвайырмы. Алмлікліпрщ мнд-

оауіи ж кознрмвайырмы вігкозває 
вдйзфджлд нмйд кмейзвмпрди гйя 
кібдохатоаипрва. Так, пнівжаплмвлзк 
кмкналії Apple Срів Вмжляк взжлав, 
цм в лщмгм хатоаипщкзк фзлмк вз-
калзйз біркмілз ла жагайщлу пуку 
74 000 гмйаоів. «У кдлд пік біркмілів 
вкоайз хатоаипщкзк фзлмк. Хрмпщ 
кунзв їт у кдлд в Ілрдолдрі, взкмозп-
рмвуыфз кодгзрлу каорку, а нмрік 
пкапував мнйару. Цд буйм рак йдгкм! 
Цд буйм жомбйдлм ж вкоагдлмгм лмкд-
оа кодгзрлмї каоркз, і мрозкарз її 
лажаг лдкмейзвм», - омжнмвів Вмжляк, 
взпрунаыфз ла гймбайщлмку біжлдп-
пакірі, могаліжмвалмку гаждрмы The 
Economic Times [12]. 

Коік рмгм, жймвкзплзкз вед ла-
вфзйзпя гмбуварз кознрмвайыру жа 
гмнмкмгмы номгоак кмкн'ырдоа гмб-
омпмвіплмгм кмозпрувафа, якзи ліфмгм 
лд нігмжоыє. Нанозкйаг, уд роанз-
ймпщ ж кмозпрувафакз номгоакз 
Microsoft Word, а пакд сулкуії 
Online Video, яка гмжвмйяє гмгаварз 
ла прмоілкз рдкпрмвмгм гмкукдлру 
вігдмжанзп ж Мдодеі. Поз вігкозррі 
уієї прмоілкз ж'явйяєрщпя пак жанзп і 
нмпзйалля ла лщмгм. Піпйя жанупку 
хатоаипщкмгм пкознра гйя каилілгу 
нмфзлаєрщпя номгоах вігдм, айд як 
оаж в уди фап номудпмо і вігдмкаора 
кмкн'ырдоа кмозпрувафа нмфзлаырщ 
раєклзи номудп взгмбурку кознрмва-
йырз в ілрдодпат такдоів [13].  

Поз ущмку жауваезкм, цм нмноз 
жажлафдлзт взцд ураєклзфдлщ, ігдл-
рзсікауія уфаплзків  нйардеів  в пзп-
рдкі Р2Р кмейзва ноз пкмлудлром-
валзт жупзййят гдоеавз і гмбоіи вмйі 
взпмкмсатмвзт  у кознрмгоасії пнд-
уіайіпрів. Зомжукійм, цм  жайзхарзпя 
прмомллік пнмпрдоігафдк прзтіилмгм 
омжвзрку і рілщмвмгм жапрмпувалля 
кознрмвайыр, укоаїлпщка гдоеава 
бійщхд лд вноаві.  

Вігпурліпрщ ноакрзфлм в упіт оіж-
лмвзгів кознрмвайыр впджагайщлмї 
нозилярлмпрі і вмглмфап вігфурлі сі-
лалпмвм-ноавмві номбйдкз  водгуйы-

_________________ 
4   Сакі омжомблзкз кознрмвайырз првдогеуырщ (ноз ілгзвігуайщлзт бдпігат) 

кмейзвіпрщ лайагмгеуварз біркміл-пдовіпз ракзк фзлмк, цмб у лзт жбдоігайапя ілсмокауія  
ном кмозпрувафів.  
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валля кознрмвайырлмгм озлку - мгла 
ж вагмкзт нозфзл гайщкувалля їт пуп-
нійщлмгм взжлалля ла вірфзжлялзт 
рдодлат. Такме ж нозфзлз лдкмейз-
вмгм номглмжувалля какомдкмлмкіф-
лзт и пмуіайщлзт лапйігків омжвзрку 
кознрмвайырлмгм озлку могалз укоаї-
лпщкмї гдоеавлмї вйагз  гмпі ніггаырщ 
пукліву гмуійщліпрщ взжлалля узсом-
взт гомхди жакмллзк нйаріелзк жа-
пмбмк. І уд ноз рмку, цм, жа ндвлзкз 
сатмвзкз муілкакз, мпвмыыфз ноа-
взйа кознрмвайырлмгм озлку, кмлр-
омйыыфі гдоеавлі могалз кайз б жкм-
гу номпйігкмвуварз: пкійщкз кмхрува-
йз біркміл, йаиркміл, лдиккміл, ніокм-
іл, сдждокміл ра ілхі кознрмвайырлі 
оіжлмвзгз кійщка омків лажаг, а пкійщ-
кз – лзлі. І ж оіжлзуі жбзоарз нмгармк. 
У ущмку пдлпі жабмомла жаоагз жабм-
омлз – уд нмжзуія проаупа, якзи тмває 
гмймву у ніпмк. Нд нмкіфаыфз ноз 
ущмку рд, цм є одайщлзк.     

Оред, пщмгмгліхлі гзпкупії рдм-
одрзків ж сілалпмвмгм ноава цмгм 
жабмомл абм мбкдедлщ жапрмпувалля 
кознрмгоасіфлзт вайыр у якмпрі нмв-
лмуіллзт гомхди лд є ндопндкрзвлз-
кз и акруайщлзкз. Вмглмфап лаявлі 
рдлгдлуії гаырщ нігправз номглмжува-
рз, цм нмгайщхд гймбайщлд нмхзодл-
ля  кознрмвайырлзт мб’єглалщ прає 
гмгаркмвзк сакрмомк пдодг фзллз-
ків, які жукмвйыырщ узвійіжауіилу 
нозодфдліпрщ вроарз гмйаомк США 
омйі кмлмнмйіпра у кіелаомглзт омж-
оатулкат.  

Бймкфдил ра кознмвайырз вігк-
озваырщ одайщлу кмейзвіпрщ хзом-

кмку жагайу  одайіжуварз пвмє ноавм 
ла взбіо цмгм кмозпрувалля нмпйу-
гакз роагзуіилзт балків, абм пномбу-
варз цмпщ лмвд. Оглзк ларзпкмк 
кйавіхі пкаорсмла кзррєвм жгіиплы-
єрщпя бдж кмкіпії нйаріела  роалжак-
уія в йыбу рмфку ждклмї куйі, гд ла-
йагмгедла бймкфдил- пзпрдка.   

Ндмбтіглм взжларз, цм роагзуіи-
лм жвзфла кмлдраола пзпрдка томліф-
лм жапраоійа  в моієлрауії йзхд ла 
ілрдодпз балків, коунлзт кмонмоауіи 
ра гдоеавлзт кмлмнмйіи. Бймкфдил и 
кознрмвйырз гмжвмйяырщ улзкарз 
галмгм гзкрару. Цд – днмтайщлд, уз-
війіжауіилд гмпяглдлля. Якцм  в кз-
луйі днмтз, жмкодка в фапз номкзп-
ймвзт одвмйыуіи, вігбувайапщ впджа-
гайщла удлроайіжауія сілалпмвм-
номкзпймвзт укйагів, рм в лахі глі 
пнмпрдоігаєрщпя  проіккзи годис гм 
днмтз  впджагайщлмї кмлдраолмї гдуд-
лроайіжауії [5]. Цд  взкйзк фапу, пуп-
нійщлд жакмвйдлля, які гавлм взжоійз, 
айд прайз кмейзвзкз ж нмявмы рдт-
лмймгії бймкфдила.  

Такзк фзлмк, сілалпмвм-ноавмві 
жапагз водгуйывалля кознрмвайыр-
лмгм озлку в Укоаїлі каырщ бурз 
омжомбйдлі. Чзк оаліхд у гдоеаві уд 
упвігмкйярщ і бугурщ жомбйдлі ндвлі 
пзпрдклі комкз у ущмку ланоякі, рзк 
бійщх жатзцдлзкз нмфуварзкурщпя 
ндодпіфлі гомкагялз. Ті е іж лзт, трм 
віглмпзрщ пдбд гм дкмлмкіфлм акрзв-
лзт, жкмеурщ йдгайщлм нозикарз 
уфапрщ у мндоауіят ж кознрмвайырмы 
і, рзк пакзк одайіжмвуварз пвмї ноава 
ра пвмбмгз. 
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ілсмокауіилм-кмкулікарзвлзт ра узсомвзт рдтлмймгіи. Заномнмлмвалі кмейзві кд-
таліжкз жапрмпувалля сілалпмвм-ноавмвзт одгуйярмоів ж кдрмы лдмбтіглмгм гзпузн-
йілувалля кознрмвайырлмгм озлку.  

Кйыфмві пймва: кознрмвайыра, біркміл, каилілг, бймкфдил, P2P пзпрдка, сілал-
пмвд ноавм. 

 
 
Кмвайщфук А. Т., Срдудлкм С. Г. Фзлалпмвм-ноавмвшд мплмвш одгуйзомвалзя 

кознрмвайырлмгм ошлка 
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