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У статті розглянуто онтологічні аспекти криптовалюти, її класифікаційні ознаки та види. Досліджено мо-
дель децентралізованих цифрових валютних схем, розкрито їх основні характеристики. Проведено аналіз нор-
мативних документів регулювання обігу криптовалюти в Україні, наведено проблеми відображення операцій із 
криптовалютою в системі бухгалтерського обліку. За результатами проведеного дослідження було запропоновано 
підхід відображення господарських операцій із криптовалютою на рахунках бухгалтерського обліку.
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отражения операций по криптовалюта в системе бухгалтерского учета. По результатам проведенного исследо-
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The authors investigate the problems of cryptocurrency’s use as a full-fledged currency in contemporary economic 
conditions, in particular, the absence of a centralized cryptocurrency emission institutions, circulation control, transaction 
anonymity and insufficient of high liquidity, as well as substantial short-term leaps in its value.

According to the results of the study the authors propose approaches of book-keeping for transactions with cryptocurren-
cy in accounting for companies in Ukraine depending on the purpose of their use (purchase of a web-purse for operations 
with cryptocurrency, purchase of cryprocurrency for the purchase of real goods or services, purchase of cryprocurrency for 
speculative purposes, etc.).

Key words: virtual currency, classification of cryptocurrency, cryptocurrency, digital (electronic) currency.

Постановка проблеми. Світова фінансова криза 2008–2009 рр. призвела до зменшення довіри до 
фінансових посередників та платіжних систем. Це дало поштовх до створення нового інструмента гро-
шово-кредитної політики – криптовалют. Стрімкий попит на цей вид інструменту грошово-кредитної 
політики був зумовлений здатністю застосовувати критовалюти без фінансових посередників, а також 
відсутністю централізованого контрольного органу щодо її емісії та обігу. Крім того, використання крип-
товалюти зменшує комісію за здійснення транзакцій, а відсутність законодавчих правил призводить до 
неточностей щодо її використання, а це, своєю чергою, дає можливість контрагенту заробляти великі 
прибутку на волатильності курсу криптовалют та не сплачувати податки. Така невизначеність сутності 
та природи виникнення криптовалют призводить до проблем її застосування на національному та між-
народному рівнях, тожі ж, виникають питання про те, як вести облік криптовалют суб’єктами господа-
рювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з криптовалютами, є досить популяр-
ними в англомовному науковому світі. Зокрема, над цією проблемою працюють такі іноземні економісти: 
M. Al-Laham [7], J. Blanc [9], A. Burnie [10], J. Gans [14], F. Glazer [15; 16], J. Herbert [17], J. Hughes [18], 
S. Nalamoto [21], C. Rainborn [22] та інші. Багато науковців займається питаннями дослідження сутності 
цифрової валюти та її становища порівняно з фіатними грошима [7; 9; 10]. Деякі науковці також приді-
ляють значну увагу питанню правового середовища електронних грошей, платіжних систем та цифрової 
валюти [18]. Окремі праці присвячені досить детальному розгляду проблем визначення сутності крипто-
валюти та її технічному функціюванню [14; 15; 21]. Досить специфічною проблемою для дослідження є 
визначення ціни криптовалюти [16]. В іноземних працях займає певну нішу також проблема відображен-
ня криптовалюти у системі бухгалтерського обліку [15; 22]. 

Серед вітчизняних науковців питаннями, пов’язаними з криптовалютою, займаються М. В. Коря-
гін [2], В. М. Костюченко [3], О. М. Петрук [4], А. С. Стовпова [6] тощо. Зокрема, В. М. Костюченко,  
А. М. Малиновська та А. В Мамонова досліджують питання сутності криптовалюти, позитивних та 
негативних сторін її застосування, основних передумов ведення обліку криптовалюти в Україні [3].  
О. С. Новак О. М. Петрук, А. С Стопова більше зосереджені на дослідженні основних проблем-
них питань, пов’язаних із веденням бухгалтерського обліку криптоактивів в Україні [4; 6]. Натомість  
М. В. Корягін приділяє увагу розкриттю сутності електронних грошей та особливостям ведення їх бух-
галтерського обліку [2].

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначити онтологічні аспекти криптовалюти як еко-
номічно-облікової категорії, її основні характеристики, класифікації за різними ознаками, а також про-
аналізувати підходи до ведення фінансового обліку криптовалюти на прикладі підприємств України. 
Навіть враховуючи значну кількість публікацій, пов’язаних із визначенням сутності криптовалюти та 
її використання суб’єктами господарювання для ведення господарської діяльності, ряд проблем залиша-
ється невирішеним. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: конкретизувати економіч-
ну природу криптовалюти та визначити її місце в цифрових валютах, виокремити класифікаційні ознаки 
криптовалюти, запропонувати особливості відображення криптовалюти на рахунках бухгалтерському 
обліку вітчизняними підприємствами тощо.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі звітом Банку міжнародних розрахунків (Bank for International 
Settlements) «Digital currencies», під цифровою валютою (англ. – digital currency) варто розуміти актив, 
представлений у цифровому форматі, який має певні грошові характеристики. Якщо така валюта може 
бути деномінована у суверенну валюту й випущена емітентом, відповідальним за перетворення циф-
рових грошей у готівку, то таку валюту можна визнати електронними грошима (e-money). Якщо ж така 
валюта є децентралізованою, вираженою у власних одиницях вартості, то її слід визначати як віртуальну 
валюту (англ. – virtual currency) [12, с. 1–4]. Однак, на на нашу думку, існує певна різниця між поняттями 
«цифрова валюта» та «віртуальна валюта». Зокрема, віртуальна валюта використовується для придбання 
та продажу віртуальних товарів (купівля-продаж розширених можливостей на інтернет-порталах; ку-
півля-продаж різних ігрових артефактів в онлайн-іграх) у соціальних мережах та комп’ютерних іграх 
із побудовою віртуального світу в реальному часі. Тоді як за цифрову валюту можна придбати реальні 
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товари. Крім того, віртуальна валюта не має законного статусу засобу платежу, натомість цифрова валюта 
досить часто має такий статус. Отож, віртуальна валюта є складовою частиною більш широкого поняття 
«цифрова валюта»

Відтак, цифрова валюта є валютою у нематеріальній формі, характеризується наявністю певної вар-
тості, визначеною певною групою юридичних чи фізичних осіб (співтовариств), одиницею розрахунку 
та засобом обміну, що може передаватися в комп’ютерних мережах [7, с. 340; 14, с. 257–258]. Такий вид 
валюти дає можливість зменшити транзакційні витрати, включаючи носіння фізичних грошей, зберіган-
ня та захист цих грошей, а також забезпечення короткострокової ліквідності. 

Варто зауважити, що цифрову валюту можна розглядати як додаткову валюту (англ. – complementary 
currency), якою за згодою певної групи осіб можна замінити суверенну валюту. До складу такої валюти 
слід зараховувати локальну валюту та особисту валюту (англ. – private currency) [9, с. 5–6]. Причини їх 
появи можуть бути різними, зокрема через недостатність обслуговування глобальних бізнес-процесів, 
бажання зменшити валютні ризики, недостатність до джерел фінансового капіталу тощо.

Однією з перших цифрових валют є E-gold, яка була заснована у 1996 році для проведення міжна-
родних електронних платежів [18]. У цілому, такі цифрові валюти, як E-gold, слугували електронними 
розписками про розміщення певної кількості золота на зберігання в компанії емітента цієї валюти. У цей 
період з’явилося ряд подібних цифрових валют, але вже у середині 2000-х рр. велика їх кількість була за-
боронена через використання у шахрайських цілях. А у 2008 році програмістом чи групою програмістів 
під псевдонімом Satoshi Nakamoto був створений Bitcoin, який став першою одноранговою децентралізо-
ваною електронною системою готівки [15; 21]. Із плином часу поняття «цифрова валюта» та «криптова-
люта» стали тотожними в англомовній літературі.

За визначенням Satoshi Nakamoto, електронна монета є неперервним ланцюжком цифрових підписів 
у вигляді блоків (англ. – blockchain), у яких зберігається інформація. За своєю суттю blockchain є публіч-
ним регістром бухгалтерського обліку, який слугує базою даних щодо операцій із придбання та продажу 
криптовалюти Bitcoin, що вже відбулись. Усі криптовалюти, зокрема й Bitcoin, використовують крипто-
графію з відкритим ключем для перевірки транзакцій між усіма учасниками. Публічний ключ розгляда-
ється як номер рахунку учасника, у той час як приватний ключ надає право на повноваження. Пара цих 
ключів необхідна для створення біткоін-адреси. Усі учасники транзакцій мають електронні гаманці, які 
використовуються для зберігання приватних ключів, а також електронних підписів, які репрезентують 
права власності на Bitcoin. 

Криптовалюти є децентралізованими цифровими валютами, які працюють в однорангових мере-
жах, де використовуються дешеві комп’ютери («miners»), що запускають спеціалізоване програмне за-
безпечення, яке виконує основні функції в криптовалютній екосистемі. Таке програмне забезпечення, 
що використовується кожним вузлом, створює нові блоки за допомогою криптографічних механізмів 
(proof-of-work, proof-of-stake), стимулюючи такі комп’ютери використовувати їх технічні можливості для 
нагромадження електронних монет критовалюти, коли вузол виявляє новий блок і зберігає повну копію 
блокчейна. 

Варто зауважити, що будь-яка криптовалюта має вигляд записів у спеціальній базі даних, у якій у від-
критому доступі зберігаються всі транзакції. При цьому у системі відсутня можливість персоніфікації 
учасників операції (анонімність) [15, с. 1–2; 17, с. 51; 21].

У цілому, операція з криптовалютою є повідомленням між учасниками, яке складається з трьох еле-
ментів: 

• цифрового підпису ініціатора, що здійснюється за допомогою його приватного ключа, аби інші 
вузли криптовалюти могли перевірити повідомлення на визначення, що повідомлення було надіслано 
відповідним учасником;

• входів – списку записів транзакцій, які вже здійснені й зазначені в базі даних, де ініціатор був одержу-
вачем криптовалюти, а також записів, пов’язаних із використанням криптовалюти цим же контрагентом; 

• виходів – переліку способів, як кошти мають бути розподілені [17, с. 51].
Оскільки одержувач криптовалюти ідентифікується за допомогою публічного ключа, усі операції 

можна простежити за допомогою blockchain, що формує механізм перевірки власності на криптовалюту.
Досить важливим питанням є модель класифікації децентралізованих цифрових валют за різними 

ознаками, представлена у таблиці 1.
Зазвичай криптовалюта повинна мати токен (одиниця обліку, яка призначена для представлення 

цифрового балансу у певному активі). Облік токенів ведеться в базі даних за допомогою технології 
blockchain, а доступ до них здійснюється за допомогою спеціальних електронних додатків. Отож, крип-
товалюта вважається цифровою валютою, якщо вона: 
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– є засобом збереження та накопичення вартості;
– є публічно доступною;
– підтримується технологією blockchain [10, c. 26].
При цьому значущість кожної криптовалюти визначається на основі аналізу:
– ринкової капіталізації – ціни токена, помноженого на кількість циркульованих токенів криптова-

люти в обігу;
– ціни токена, яка розраховується як середньозважена ціна, де вагами виступають обсяги криптова-

люти, які торгуються на різних ринках;
– пропозиції в обігу, яка вираховується з загального публічно недоступного обсягу криптовалюти;
– ліквідності, яка вимірюється за обсягами операцій за останні 24 години.

Таблиця 1
Модель децентралізованих цифрових валютних схем

Ознаки Цифрові валюти

Контроль 
за грошово-
кредитною 
політикою

Приватна Мережева/Приватна

Методи для 
перевірки 

проведених 
транзакцій 
та захисту 

мережі 

Приватна – приватна організація здійс-
нює централізовану функцію дебатуван-
ня чи кредитування рахунків у крипто-
валютній економічній системі.

Алгоритмова – розподілена або децентралізована з криптова-
лютою для дебатування чи кредитування рахунків у криптова-
лютній економічній системі. Прикладами такої обробки є алго-
ритми Proof-of-Work, Proof-of-Stake тощо.

Прозорість 
валютної 
системи

Закрита (Closed Source) – вихідний код 
є конфіденційним для зацікавлених сто-
рін

Відкрита (Open Source) – дає можливість досліджувати вихід-
ний код транзакції будь-кому для оцінки функційності, безпеки, 
надійності тощо.

Ціль  
впровадження

Здійснення транзакцій – виключно для 
придбання товарів та послуг

Транзакції 
та затосу-
вання – крім 
здійснення 
транзакцій 
наявні додат-
кові функції

Транзакції та плакаційні платформи – включає 
2-ге покоління криптовалют для забезпечення 
повноти за Т’юрінгом для сторонніх додатків 
та розробки і підтримки децентралізованих 
додатків (DApp).

Функція Не використовується технологія blockchain

Зовнішньо вбу-
доване застосу-
вання технології 
blockchain

Внутрішньо вбудоване 
застосування технології 
blockchain

Тип

Віртуаль-
на валюта 
для інтер-
нет-спіль-
нот

Одно-
потокові 
віртуальні 
валюти

Двона-
правлені 
потоків 
віртуальні 
валюти

Криптовалюта для 
транзакцій – за-
безпечує грошові 
операції для при-
дбання реальних 
товарів

Прикладні про-
грами, які дають 
додаткові функції 
існуючим крипто-
валютам через 
зовнішній інтер-
фас до технології 
blockchain

Прикладні про-
грами, які діють 
на технології 
blockchain, – 
дають додаткові 
функції існюю-
чим криптова-
лютам

Аплі-
каційні 
плат-
форми

Приклад Warcraft 
Gold

Detroit 
Commu-
nity Scrip

Linden 
Dollars 
in Second 
Life

Bitcoin, Ripplecoin Gridcoin NXT
Bitcoin 
2.0, Ete-
reum

Джерело: складено авторами на основі [17, с. 32–35].

В Україні також є спроби зрозуміти сутність та принципи функціювання криптовалют. Зокрема, у 
2017 році був розроблений проект закону «Про обіг криптовалюти в Україні» [5], у якому пропонується 
визначення сутності криптовалюти, механізму функціювання криптовалютних бірж, порядок проведен-
ня операцій із криптовалютою. Згідно зі ст. 1, під криптовалютою слід розуміти «… програмний код (на-
бір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомос-
ті про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи 
блокчейн у вигляді даних (програмного коду)». При цьому контроль за обігом криптовалюти поклада-
ється на Національний банк України. Крім того, усі операції з криптовалютою мають оподатковуватися.

Вищенаведене поняття у Проекті закону [5] є не досить вдалим, оскільки воно відображає виключно 
технічну сторону функціювання криптовалюти, ігноруючи при цьому економічні та юридичні сутнос-
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ті. Зокрема, у визначенні відсутнє позначення того, що криптовалюта за своєю природою є цифровою 
криптовалютою, яка має хоча не всі, але конкретно визначені характеристики грошей. Крім того, це 
визначення також не використовує підходів, які наводять інші міжнародні інституції, наприклад, Між-
народний банк розрахунків, Європейська служба банківського нагляду тощо. Водночас НБУ не в змозі 
контролювати обіг криптовалют в Україні, оскільки він не має можливості впливати на її попит та про-
позицію, тому що сам механізм блокчейн є децентралізованим. Крім того, є проблематичним створення 
механізму оподаткування операцій із криптовалютою, оскільки сам механізм її створення не дає можли-
вості ідентифікувати її користувача. 

Отож, під критовалютою пропонується розуміти децентралізовану цифрову валюту, яка є публічно 
доступною у певній спільноті та є засобом збереження й накопичення вартості, може бути використана 
для придбання реальних товарів та послуг та підтримується технологією блокчейн.

Криптовалюти можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш логічну класифікацію крипто-
валют розробили A. Burnie, J. Burnie та A. Henderson. Зокрема, вони усі криптовалюти пропонують роз-
поділити на декілька груп:

• crypto-transactions (з англ. дослівно «крипто-транзакції») – це криптовалюти, які призначені для 
операцій, пов’язаних із придбанням реальних товарів чи послуг, які розроблені для подолання залежнос-
ті від центральних органів управління, скорочення кількості транзакцій, поліпшення масштабності та 
підвищення ліквідності. Яскравим прикладом такого типу криптовалют є Bitcoin;

• crypto-fuel (з англ. дослівно «крипто-паливо») – це криптовалюти, які дають можливість розробни-
кам на їх основі (як паливо) створювати децентралізовані додатки на базі blockchain, що працюють за 
принципом «розумних контрактів». Прикладами таких криптовалют є Ethereum, Ethereum Classic, EOS 
тощо;

• crypto-voucher (з англ. дослівно «крипто-ваучер») – це криптовалюти, токени яких дають право на 
попередньо визначений актив. Наприклад, 1 токен криптовалюти Tether є обмінним на 1 долар США. 
Отож, курс Tether прив’язаний до курсу долара США й не містить великих коливань курсу [10, с. 27–29].

На сучасному етапі в наукових колах точаться дискусії з приводу віднесення криптовалюти до складу 
валюти або, все ж таки, до складу нематеріальних активів чи фінансових інструментів [15; 22]. Врахову-
ючи те, що криптовалюта відповідає усім критеріям визнання активів (визначення ціни та ймовірність 
вигоди в майбутньому), на нашу думку, у цій дилемі потрібно відштовхуватися від принципу превалю-
вання змісту над формою.

З одного боку, будь-яка валюта використовується як засіб торгівлі, збереження вартості та одиниця 
обліку для порівняння вартості різних товарів [8; 20; 23]. Для того, щоб криптовалюта була засобом збе-
рігання вартості, користувачі цієї валюти мають кількісно оцінити власні очікування щодо майбутньої 
її вартості. Так, для визначення вартості валюти використовуються різні теоретичні моделі (interest rate 
arbitrage, covered interest rate parity, supply and demand equilibrium тощо). Однак переважна більшість цих 
моделей стосується визначення відсоткової ставки, яка вираховується центральними банками [19]. Про-
те для визначення вартості криптовалюти використання більшості таких моделей є безглуздим, оскільки 
користувачі визначають її цінність самостійно за допомогою інтернет-ресурсів, а не за допомогою від-
соткових ставок. Враховуючи те, що пропозиція криптовалюти є детермінованою та децентралізованою, 
ціна такої валюти залежить виключно від попиту на неї. Натомість, продавці можуть лише визначити 
вищі ціни на товар, сподіваючись, що з’являться контрагенти, які будуть готові заплатити за нього таку 
вартість. Своєю чергою інноваційність такого продукту як криптовалюта та її глобальність за допомо-
гою мережі Інтернет призводять до експодентиційного росту попиту на неї, а це підвищує волатильність 
цін [15; 16]. Отож, кожен новий користувач в Інтернеті генерує обсяги торгівлі на біржі, обмінюючи 
усталену валюту на криптовалюту. Також за допомогою криптовалюти здійснюються придбання фі-
зичних товарів та послуг. Зокрема, у грудні 2017 року уряд Венесуели повідомив про створення нової 
криптовалюти Petro, яка є забезпеченою нафтою та іншими корисними копалинами, яку можна буде 
використовувати для міжнародних розрахунків. Однак на практиці нічого з цього не вийшло [11; 13]. 
Таким чином, криптовалюта починає слугувати як засіб торгівлі, а отже, і як засіб зберігання вартості. 

З іншого боку, криптовалюта не є повністю законним платіжним засобом, оскільки більшість компа-
ній у світі поки що не працюють із нею. Також її не визнають як платіжний засіб у багатьох країнах на 
законодавчому рівні. Зокрема, Центральний банк Фінляндії заявив, що Bitcoin не є ні валютою, ні навіть 
електронним платіжним засобом, оскільки такі об’єкти повинні мати відповідного емітента, відпові-
дального за їх діяльність. Також Центральний банк Китаю заборонив будь-які операції з віртуальною 
валютою, зазначивши, що це незаконний платіжний засіб, який не має жодного правового статусу. Варто 
також зазначити, Bitcoin не має навіть законного розробника (відомий тільки псевдонім), а отже, це під-
тверджує, що цей об’єкт не є поки що у правому полі. 
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Також досить спірним є питання, що криптовалюта, зокрема Bitcoin, може повною мірою слугувати 
аналогом готівки, оскільки він не є високоліквідним активом. Не зважаючи на те, що Bitcoin може бути 
конвертований у суверенну валюту, його не можна обміняти в будь-якому банку, його не можна поста-
вити на депозит чи отримати в ньому кредит. Лише деякі спеціальні банкомати в деяких країнах можуть 
видати Bitcoin. Вищенаведені ознаки не дають можливості визначити криптовалюту як повноцінні гро-
ші. Однак для потреб бухгалтерського обліку, якщо криптовалюта купується з метою придбання реаль-
них товарів чи послуг, то її слід обліковувати на рахунках грошей або їх еквівалентів. Зокрема, для таких 
потреб пропонується створити новий субрахунок 336 «Критовалюта для потреб придбання товарів та 
послуг». Але в цьому питанні залишається невирішеним, як юридично підтвердити те, що криптовалюта 
купується для потреб придбання реальних товарів чи послуг.

Криптовалюта не може розглядатися як нематеріальний актив, не зважаючи на те, що вона відпо-
відає всім критеріям визнання активу, не має фізичної форми та може бути ідентифікована. При цьому, 
криптовалюту використовують у більшості випадків для спекулятивних операцій. Тому неможливість 
віднесення криптовалюти до складу нематеріальних активів можна пояснити тим, що IAS 38 «Intangible 
Assets» [24] не розглядає фінансові інструменти як нематеріальні активи. Крім того, використання крип-
товалют суб’єктом господарювання не дає йому жодних конкурентних переваг. У складі нематеріальних 
активів пропонується обліковувати лише платні електронні гаманці, які придбаваються для зберігання 
криптовалюти. Однак вартість криптовалюти, яка міститься на такому гаманці, не може обліковувати-
ся як нематеріальний актив. У цьому разі підприємство має реєструвати електронний гаманець не під 
псевдонімом, а під реальною назвою. Фактично це можна реалізувати, але це підриває один із головних 
принципів роботи криптовалют, для чого вони створювалися, – порушення принципу анонімності.

У зв’язку з недавньою появою такого інструменту, як криптовалюта, його можна ототожнювати зі спе-
кулятивним активом. Наприклад, при купівлі за допомогою Bitcoin реальних товарів не відображаються 
в базі даних Blockchain записи щодо таких транзакцій. Тобто в базі даних Blockchain фіксуються запи-
си лише даних щодо купівлі чи продажу Bitcoin. Дослідження F. Glaser, K. Zimmermann, M. Haferkorn, 
M. Weber та M. Siergin засвідчує, що нові користувачі криптовалют, зокрема Bitcoin, придбавають його 
у більшості випадків радше як альтернативний актив [15], ніж як валюту. При цьому варто зауважити, 
що нові користувачі Bitcoin будують свої майбутні очікування щодо цін на криптовалюту на основі ін-
формації, яку вони можуть отримати в будь-якому відкритому джерелі, яким може слугувати соціальні 
медіа, статті у ЗМІ, інтернет-спільноти тощо. Оскільки на сучасному етапі відсутня методологія ціно-
утворення для більшості криптовалют, то ці джерела і є базою формування ціни на криптовалюти. При 
цьому, враховуючи інноваційний характер та нестабільність цін на криптовалюти, інвестори, які вклада-
ють кошти в них, усвідомлюють високу ризиковість власних капіталовкладень. 

Кожен новий користувач, який придбаває Bitcoin, зберігає їх на електронному гаманці та очікує росту 
їх ціни. При цьому досить мала кількість користувачів Bitcoin використовують їх для придбання товарів 
чи послуг. Крім того, результати дослідження засвідчили низьку реакцію на погані новини щодо крип-
товалют [15]. Отож, для потреб спекуляцій цей товар є нееластичним, оскільки середньостатистичний 
інвестор криптовалют очікує позитивної динаміки його ціни.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансовим інструментом є  
«…цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові 
контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, ва-
лютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право 
на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що перед-
бачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)…» [1]. Отож, криптовалюту доцільно 
вважати спекулятивним фінансовим інструментом за умови, що її придбавають для очікування росту 
ціни, а потім перепродажу. Для придбання та реалізації криптовалюти з метою отримання прибутку від 
короткострокових коливань ціни на криптовалюту О. М. Петрук та О. C. Новак пропонують використо-
вувати субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» [4, с. 52–53]. Теоретично також можна по-
годитися з пропозицією авторів про використання субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам», 
якщо криптовалюта купується з метою отримання прибутку від довгострокового коливання цін (більше 
1 року чи операційного циклу) [4, с. 53], але на практиці найчастіше такі операції здійснюються на ко-
роткостроковій основі, тому більш пріоритетним, на нашу думку, є використання саме субрахунку 352 
«Інші поточні фінансові інвестиції».

Оскільки криптовалюту використовують як спекулятивний актив, виникає потреба відображення в 
обліку короткострокової зміни її вартості. Зокрема, для дооцінок та уцінок криптовалюти доцільно ви-
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користовувати субрахунки 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів» та 970 «Витрати від 
зміни вартості фінансових інструментів».

Підприємства можуть також самостійно створювати криптовалюту, наприклад, за допомогою проце-
су майнінгу (створення нових блоків блокчейну). Виникає потреба обліку витрат майнінгу, куди можна 
врахувати вартість електроенергії, яка була використана на створення нових блоків, витрати праці пер-
соналу, який займається майнінгом тощо. Такі витрати пропонується обліковувати на субрахунку 977 
«Інші витрати звичайної діяльності». Якщо в результаті процесу майнінгу буде створено певну суму 
криптовалюти, то витрати майнінгу пропонується капіталізувати на субрахунку 352, що дасть змогу по-
казати обліку створену криптовалюту власними силами.

У цілому, запропоновані типові проводки з бухгалтерського обліку криптовалюти подано у таблиці 2.
Таблиця 2

Відображення в обліку господарських операцій із криптовалютою
№ Зміст господарської операції Д-т К-т

1. Придбання веб-гаманця для операцій із криптовалютами 154
127

31
154

2. Придбання криптовалюти для купівлі реальних товарів чи послуг 336 31
3. Придбання криптовалюти для спекулятивних цілей 352 31
4. Підвищення ціни криптовалюти, яка міститься на веб-гаманці 352 740
5. Зменшення ціни криптовалюти, яка міститься на веб-гаманці 970 352

6.

Реалізація криптовалюти після різкого підвищення ціни на неї (спекулятивний ефект):
– отримання доходу від суттєвого підвищення ціни на криптовалюту;
– списано вартості придбання криптовалюти;
– нараховано дохід від реалізації криптовалюти;
– списано спекулятивну дооцінку вартості криптовалюти;
– отримано кошти від продажу криптовалюти

352

971
377
377
311

740

352
741
352
352

7. Витрати майнінгу на створення власними силами криптовалюти
977
641
685

685
685
31

8. Відображення створення нового блокчейну та створення певної суми криптовалюти (капіталіза-
ція витрат майнінгу) 352 977

9. Використання створеної власними силами криптовалюти для придбання товарів та послуг 336 352

Джерело: складено авторами.

Враховуючи все вище запропоноване, не можна не погодитися з думкою А. С. Стовпової про те, що 
операції, пов’язані з криптовалютою важко обліковувати у системі бухгалтерського обліку підприємства 
через неможливість документального їх підтвердження [6, с. 78–79]. 

Висновки. Криптовалюта є цифровою валютою, яка не повною мірою відповідає всім характеристи-
кам фіатних грошей. Зокрема, відсутність централізованого інституту емісії криптовалюти та контро лю 
за її обігом, анонімність проведення транзакцій та не досить висока ліквідність, а також суттєві коротко-
строкові скачки її вартості не дають можливості в сьогоднішніх умовах економічних відносин викорис-
товувати її як повноцінну валюту. Це призводить також до проблем відображення операцій із криптова-
лютою в обліку. Не зважаючи на те, що вона відповідає всім критеріям визнання активів, різноманітність 
способів її використання не дає можливості створити єдиний підхід до визначення облікової природи 
криптовалюти (грошовий еквівалент, нематеріальний актив, фінансовий інструмент тощо). 

Отже, відображати в обліку операції з криптовалютою пропонується залежно від цілі їх використан-
ня. При цьому залишається відкритим питання юридичної фіксації таких фактів у системі бухгалтер-
ського обліку підприємства.
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