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Шнайдер С.П.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПРИЧИНИ КОЛИВАНЬ ВАРТОСТІ КРИПТОВАЛЮТ І ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇХ
ВАРТОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОТОКОЛІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД

СТОРОННЬОГО ВПЛИВУ

Анотація.  Метою  дослідження  є  виявлення  основних  причин  коливань  курсу
криптовалют.  Проводиться  порівняння  коливання  вартості  по  відношенню до  долару
США. Приділяється увага алгоритмам захищеності транзакцій – протоколам захисту
інформації від сторонього впливу. Розглядаються причини різких змін вартості. 

Попри прогнози знецінення криптовалют, ринок криптовалют[1] існує і загальна
капіталізація криптовалют на кінець 2019 року сягає 250 000 000 доларів США (курс не
стабільний – тому наводиться орієнтовна цифра) [2]. 

За Р. Шульцем (Richard Schultz)[3] вартість біткоіна визначається, як функція від
низки емпіричних коефіціентів і фактичних значень:

Враховуючи, що дослідження Р. Шульца стосуються періоду з 2011 по 2015 рік, то
їх варто  прийняти  до  уваги,  але  період  з  початку  2018  року  по  кінець  2019  року
демонструє, що запропонована формула не може пояснити стрімкі зміни курсу. 

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

173



Секція 4. Кібербезпека

Рисунок 1 – Динаміка капіталізації криптовалют (біткоін – вверху, та інші)

Рисунок 2 – Зміна долі окремих криптовалют в загальній капіталізації криптовалют
(приведення до 100 %)

Таблиця 1 – Порівняння двох самих розповсюджених криптовалют
Валюти Біткоін BTC Етеріум ETH
Початок емісії 2009 2015
Алгритм
криптографічного захисту

SHA-256 Ethash

Максимальна  можлива
кількість «монет»

21 000 000 Межа емісії відсутня (планується
встановлення межі)

Час транзакції Близько години і більше Близько 5 хвилин
Протокол  захисту
інформації  розподіленої
системи від втручання

Proof-of-work  (PoW,
«доказ работи»)

PoW та  з  09.2018 Proof-of-Stake
(PoS, «доказ частки власності»)

Ступінь  централізації
управління

Низька Висока
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Не  слід  виділяти  криптовалюти,  зокрема  біткоін,  від  суспільно-політичного  і
економічного життя і відповідного впливу цих чинників на вартість криптовалют. 

В період кінця 2017 року - початку 2018 року відбувається значний інформаційний
вплив  на  суспільство,  про  те,  що  криптовалюти  є  своєрідним  повторенням
«бульбашки  .com»  і  при  цьому  характеристики  по  запиту/пропозиції  повторюють
характерні риси «бульбашок» і «піраміди Понци». Частково це дійсно було так, бо частка
спекулятивного  капіталу  в  капіталізації  криптовалют  на  кінець  2017  року  була  дуже
значною.  Сумнівне  точне  визначення  реальної  частки  спекулятивного  капіталу,  але
відслідковуючи поведінку значної кількості покупців криптовалют і домінуючу рекламу,
частіше  вірусну,  про «надійний засіб  заощадження»  можна  стверджувати,  що в  перші
роки існування  криптовалют значна  кількість  покупців  вбачала в  криптовалютах лише
спекулятивну складову, і при цьому використання криптовалют, як засобу розподілення
праці відбувалосі не інтенсивно. Підтвердженням останього може бути стрімке падіння
курсу у період січень-лютий 2018 року. Падіння цілком повторює руйнації  фінансових
пірамід,  коли  дуже  стрімко,  за  декілька  тижнів,  цінні  папери  засновників  фінансової
піраміди знецінюються вщент. Характерно, що подібна тенденція відбувається і з іншими
криптовалютами (які мають реальну вартість і обіг).

Крім інформаційної «атаки» відбувається і більш суттєвий вплив – заборона або
значне обмеження використання криптовалют в цілій низці країн, головне - в Китаї. Звісно
такого роду дії призводять до недовіри до криптовалют. 

Але  у  період  березень-травень  2018р  відбувається  стабілізація  вартості
криптовалют і  вартість  біткоїну  до долара США в вересні  2018  р.  і  в  вересні  2019  р.
практично однакова, при коливаннях вартості на протязі року. Така ситуація показує, що
криптовалюти не є фінансовою пірамідою (при цьому варто враховувати, що фінансові
піраміди можуть бути утворені в подібності до криптовалют. Прозорість криптовалюти
варто визначати  по низці  критеріїв,  серед яких  наявність:  відкритого  коду,  блок-чейн,
розподіленості системи). 

Навряд чи криптовалюти є засобом розподілення праці. 
1. Криптовалюти  досить  нестабільні  по  відношенню  до  основних  резервних  і

національних валют. 
2. Кридитування  в  криптовалютах  не  відбувається,  або  відбувається  не  дуже

інтенсивно.
3. Розрахунки в криптовалютах за роботу прив’язані до курсу по відношенню до

основних резервних валют, вартість роботи і товарів не фіксується і не відображається в
криптовалютах. 

Фактично  криптовалюти  не  є  самостійними  валютами,  а  є  допоміжним
інструментом в фінансовій сфері. 

На  мою  думку, основним  критерієм  приваблививості  операцій  з
криптовалютами є можливість здійснення переводу коштів поза банковою сферою.
Криптовалюти  використовують  здебільшо  для  короткочасних  операцій:  фіатні
валюти 1 особи – криптовалюта – фіатні гроші 2 особи. 

Механізми Proof-of-work (PoW, «доказ работи») є явищем, пов’язаним з розвитком
мережі. А саме – захист мережі від DDos-атак, спаму. При запиті комп’ютер коритувача
отримує  спеціальне  завдання,  на  вирішення  якого  необхідно  витратити  певний  час  і
ресурси. Механізм Proof-of-Stake (PoS, «доказ частки власності») є більш заощадливим до
обчислювальних ресурсів при збереженні основного принципу. 

При аналізі  вартості  і  частки  капіталізації  криптовалютного  ринку (рис.  1  та  2)
виявляється, що попри те, що за цілою низкою критеріїв (табл. 1), зокрема суто технічних,
біткоін  мав  би  бути  менш  привабливим  по  відношенню  до  інших  криптовалют,  але
реальні  показники  вартості  демонструють  перевагу  покупців  при  купівлі.  Враховуючи
сказане  формулу Р. Шульця варто доповнити емпірічними коефіціентами  β10, β11, як
більш впливовими і розповсюдити для більшості криптовалют.
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P(coin)  =  f(β1GOOG +  β2WIKI  +  β3MSCI  +  β4OIL  +  β5SAVE +  β6INFLATE +
β7GOLD + β8SILVER + β9STRESS + β10TIME + β11INFRASTRUCTURE ) + Ɛ        (1)

де GOOG  -  кількість запитів в Google;  WIKI-  кількість запитів в Wikipedia;  MSCI  -
фондовий індекс MSCI;  OIL  -  ціна барелю нафти;  SAVE  -  особисті заощадження;
INFLATE - рівень інфляції у США; GOLD - ціна золота; SILVER - ціна срібла; STRESS -
індекс фінансового стресу;  β10TIME  –  час присутності криптовалюти на ринку;
β11INFRASTRUCTURE-  розвиненість інфраструктури (пунктув/сайтів конвертації
та інше).
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