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Кирильєва Л. О., шеховцова Д. Д. Методичний підхід до обліку розрахункових операцій  
при використанні криптовалюти

Розглянуто інноваційну форму розрахунків в інформаційному суспільстві – платіжний інструмент «криптовалюта» («cryptocurrency»), який іден-
тифікують як новий вид електронних грошей. Визначено найбільш популярні криптовалюти у світовій економічній практиці. Розглянуто динамі-
ку курсу біткойна, яка пояснює стрімкий інтерес до цього виду криптовалюти. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, 
які досліджують процес імплементації криптовалюти в розрахункові операції, зроблено узагальнення сутності «криптовалюти» з економічної 
та облікової точки зору. Встановлено, що криптовалюта – це програмний код, що є об’єктом права власності. З’ясовано, як здійснюється про-
цес видобування (емісії) криптовалюти та процес її отримання. Проаналізовано найбільш поширені в економічній літературі методичні підходи 
до обліку розрахунків криптовалютою як інструмента розширення можливостей інформаційних технологій для здійснення змін у фінансово-
кредитному механізмі, де актуальною є система безготівкових розрахунків. Запропоновано власний методичний підхід до обліку відображення 
розрахунків криптовалютою, який дозволить отримати інформацію про стан і зміни суми криптовалюти за її видами, а також контролювати 
процес імплементації нових платіжних систем у господарську діяльність суб’єкта господарювання.
Ключові слова: методичний підхід, облік, криптовалюта, розрахункові операції, біткойн.
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Кирильева Л. А., Шеховцова Д. Д. Методический подход к учету  

расчетных операций при использовании криптовалюты
Рассмотрена инновационная форма расчетов в информационном обще-
стве – платежный инструмент «криптовалюта» («cryptocurrency»), 
который идентифицируют как новый вид электронных денег. Опреде-
лены наиболее популярные криптовалюты в мировой экономической 
практике. Рассмотрена динамика курса биткойна, которая объясня-
ет стремительный интерес к этому виду криптовалюты. На осно-
ве анализа научных работ отечественных и зарубежных авторов, 
исследующих процесс имплементации криптовалюты в расчетные 
операции, сделано обобщение сущности «криптовалюта» с экономиче-
ской и учетной точки зрения. Установлено, что криптовалюта – это 
программный код, являющийся объектом права собственности. Выяс-
нено, как осуществляется процесс добычи (эмиссии) криптовалюты и 
процесс ее получения. Проанализированы наиболее распространенные 
в экономической литературе методические подходы к учету крипто-
валюты как инструмента расширения возможностей информацион-
ных технологий для осуществления изменений в финансово-кредитном 
механизме, где актуальна система безналичных расчетов. Предложен 
собственный методический подход к учету отражения расчетов крип-
товалютой, который позволит получить информацию о состоянии 
и изменения суммы криптовалюты по ее видам, а также контролиро-
вать процесс имплементации новых платежных систем в хозяйствен-
ную деятельность предприятия.
Ключевые слова: методический подход, учет, криптовалюта, расчет-
ные операции, биткойн.
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Kirilieva L. O., Shekhovtsova D. D.  

The Methodical Approach to Accounting of Settlement Operations  
when Using Cryptocurrency

The innovative form of settlements in the information society is considered – 
the payment instrument of «cryptocurrency», which is being identified as a 
new kind of electronic money. The most popular cryptocurrencies in the world 
economic practice have been defined. The dynamics of the bitcoin course, 
which explains the rapid interest in this type of cryptocurrency, is considered. 
On the basis of the analysis of scientific works of both the domestic and the 
foreign authors, examining the process of implementation of cryptocur-
rency into settlement operations, a generalization of the essence of «cryp-
tocurrency» from economic and accounting point of view has been made. 
It is determined that cryptocurrency is a program code which is the object 
of the right of ownership. The process of extraction (emission) of cryptocur-
rency and process of its obtaining are clarified. The authors analyze the most 
common in economic literature methodical approaches to the accounting of 
cryptocurrency as a tool of expansion of possibilities of information technolo-
gies for realization of changes in the financial-credit mechanism where a sys-
tem of non-cash payments can be relevant. The own methodical approach to 
accounting of reflection of payments with cryptocurrency which will provide 
to receive the information on condition and change of the sum of cryptocur-
rency by its kinds, and to control process of implementation of new payment 
systems in the economic activity of the enterprise.
Keywords: methodical approach, accounting, cryptocurrency, settlement op-
erations, bitcoin.
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Поширення можливостей інформаційних тех-
нологій вимагає здійснення адекватних змін у 
фінансово-кредитному механізмі, де важливою 

складовою є система безготівкових розрахунків. Нині 
в Україні безготівкові розрахунки здійснюють за допо-
могою платіжних інструментів: меморіальний ордер, 
платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, пла-
тіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив, інкасове 
доручення. Однак все більше набирають обертів елек-
тронні платежі, актуалізація та поширення яких у на-
селення свідчить про економічний розвиток країни. На 
міжнародному рівні інноваційною формою розрахунків 
в інформаційному суспільстві стає такий платіжний ін-

струмент, як «криптовалюта» («cryptocurrency»), який 
ідентифікують як новий вид електронних грошей. По-
пулярними криптовалютами в світі є Bitcoin, Ethereum, 
Dash, Моnero, Ripple. З перерерахованих видів крипто-
валюти найбільш відома учасникам фінансового ринку, 
фізичним особам різних країн світу Bitcoin (біткойн), 
яка працює через блокчейн (розподілена база даних про 
транзакції). Вважають, що на Bitcoin не впливає інфля-
ція, оскільки їх максимальна кількість обмежена та до-
даткова емісія неможлива. 

Динаміку курсу біткоіна до долара США (USD/
BTC) за період 01.03.2017–01.03.2018 рр. зображено на 
рис. 1 [2].
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Рис. 1. Динаміка курсу біткоіна до долара СшА (USD/BTC) 01.03.2017–01.03.2018 рр. [2]

Графік демонструє стрімке зростання криптова-
люти біткойн з 1222.50 дол. США 01.03.2017  р. до 
його рекордного показника вартості 17.12.2017 р., 

який склав 18841.90 дол. США. Сягнувши найвищої 
позначки в історії криптовалюти, курс біткойна наразі 
(01.03.2018  р.) знизився до позначки 10907.30 дол. США 
та складає 293629 грн 38 к. Вартість 1 біткойна в україн-
ських гривнях за 2017 р. рік збільшилася на 250 596 грн 
78 к.

У США біткойн визнано віртуальною валютою, 
її  використовують як засіб платежу в електронній ко-
мерції, і на неї поширюються фінансові закони та норми. 
В Україні тільки починає простежуватися тенденція роз-
витку розрахункових операцій при використанні крип-
товалют, це пов’язано з «наявним дисбалансом між еко-
номічними реаліями ринку та розвитком законодавства, 
що ускладнює створення формально-інституціональних 
норм регламентації процедури емісії та обігу криптова-
лют» [1, с. 49]. В Україні криптовалюту як оплату за то-
вар приймають незначна кількість об’єктів комерційної 
торгівлі. 

На стадії розробки в нашій державі знаходиться 
як правова база для операцій з криптовалютою (під-
готовлено законопроекти «Про обіг криптовалюти в 
Україні», «Про стимулювання ринку криптовалют та 

їх похідних в Україні»), так і організаційно-методичні 
підходи до обліку розрахунків криптовалютою. Однак 
популяризація криптовалюти у світі, а також в Україні 
спонукають наукову спільноту до вирішення поставле-
них завдань.

Проблемам розвитку криптовалюти, її теоретич-
ному визначенню та методиці обліку присвячено праці 
сучасних вітчизняних і зарубіжних учених, таких як:  
А. Колдовський, І. Косовський, Е. Молчанова, О. Но-
вак, О. Петрук, О. Поплавський, Ю. Солодковський,  
В. Сословський, К. Чернега, Т. Яцик, Т. Коппл, А. Кумар,  
К. Сміт, С. Фарук, С. Хамід, Д. Чу. 

Поява криптовалюти потребує визначення її 
сутності та похідних термінів, пов’язаних з технічною 
стороною криптовалюти. 

Криптовалюта – це програмний код (набір сим-
волів, цифр і букв), що є об’єктом права власності. 
Вона може бути виражена в цифровому вигляді та має 
криптографічний захист обліку. Однією з характерних 
ознак криптовалюти є відсутність централізованого 
управління. Розрахунки криптовалютою не потребу-
ють ідентифікації власника та є анонімними. 

Видобування (емісія) криптовалюти здійснюється 
за допомогою спеціального програмного забезпечення 
(використання пірінгової архітектури P2P), яке шляхом 
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вирішення математичних завдань підбирає код, що до-
зволяє генерувати біткойни за правилами системи блок-
чейн. Процес отримання (видобування) криптовалюти 
називається майнінг, а фізичні або юридичні особи, які 
за допомогою власного та/або орендованого спеціалізо-
ваного обладнання здійснюють криптовалютні транзак-
ції  та забезпечують працездатність та безпеку системи 
блокчейн, – майнери.  

Для здійснення розрахункових операцій з крипто-
валютою необхідно відкрити та зареєструвати «крипто-
валютний» гаманець, купити криптовалюту, здійснити 
обмін або розрахунок. Сьогодні купити біткойни мож-
ливо за гривні через Приват-24 або карту іншого банку. 
Також приймається оплата готівкою через термінали. 
Придбання біткойнів в обмінному пункту банку перед-
бачає визначення кількості необхідних біткойнів, вве-
дення адреси електронного гаманця в пірінговій платіж-
ній системі та обрання зручного способу оплати. При-
дбання криптовалюти не потребує сплати за банківське 
обслуговування.

На основі аналізу наукових праць вітчизняних і за- 
рубіжних авторів, які досліджують процес імплемента-
ції криптовалюти в розрахункові операції, зроблено уза-
гальнення сутності «криптовалюти» з економічної та 
облікової точки зору (табл. 1). 

Дані таблиці демонструють достатньо високий ін-
терес до дефініції «криптовалюта» з боку еконо-
містів, однак також виявлено нестачу даних для 

порівняння з точки зору обліковців, що свідчить про 
необхідність розбудови термінологічного фонду для 
мети обліку. Вважаємо, з облікової точки зору під крип-
товалютою слід розуміти неречовий фінансовий актив, 
який має цифровий вимір вартості, підлягає обміну на 
валюту (вітчизняну чи іноземну) та є платіжним інстру-
ментом  розрахункових операцій в електронній комер-
ції. Тому методологія обліку розрахунків криптовалю-
тою повинна відповідати нормам П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти», в якому зазначено, що: «фінансовий ак-
тив – це: а) грошові кошти та їх еквіваленти; б) контр-
акт, що надає право отримати грошові кошти або інший 
фінансовий актив від іншого підприємства; в) контракт, 
що надає право обмінятися фінансовими інструментами 
з  іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; 
г) інструмент власного капіталу іншого підприємства» 
[8]. Оцінка криптовалюти у фінансовому обліку повинна 
відбуватися за справедливою вартістю.

Криптовалюта як фінансовий актив повинна бути 
визнана об’єктом організації бухгалтерського обліку та 
відображатися в обліковій системі підприємства. Од-
нак науковці мають суперечливі думки щодо система-

таблиця 1
Узагальнення трактування сутності терміна «криптовалюта» з економічної та облікової точки зору  

вітчизняними та зарубіжними вченими

№ 
з/п Автор(-и), джерело Визначення терміна «криптовалюта»

з економічної точки зору

1 А. В. Колдовський,  
К. В. Чернега [3, с. 6]

особливий різновид електронних грошей, функціонування яких засновано на 
децентралізованому механізмі емісії та обігу, які являють собою складну систему 
інформаційно-технологічних процедур, побудованих на криптографічних методах захисту, 
що регламентують ідентифікацію власників і фіксацію факту їх зміни

2 О. О. Поплавський  
[9, с. 179]

інноваційна форма грошей біткоін та інші види  криптовалют належать до групи 
віртуальних валют,  що також включає централізовані віртуальні, а усі віртуальні валюти 
належать до цифрових грошей

3
Е. Ю. Молчанова,  
Ю. М. Солодковський  
 [5, с. 63]

фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плаваю-
чого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з повною відсутністю 
контролю з боку центробанків

4 В. Г. Сословський,  
І. О. Косовський [10, с. 239]

засіб розрахунків, який не має матеріальної форми, а існує у вигляді програмного 
коду, із застосуванням криптографічних методів захисту, випуск та облік якого частіше 
децентралізований та відомий учасникам розрахунків; а також системою платежів, яку 
утворюють одиниця розрахунку та операції з нею

5 Aaron Kumar and Christie 
Smith [12, с. 6 ]

децентралізована валюта, яка використовує криптографію для забезпечення транзакцій та 
перевірки залишків

6 Jonathan Chiu, Thorsten 
Koeppl [13, с. 5 ] цифровий платіжний засіб у розподільній мережі за відсутності довіреної третьої сторони

7 Sufian Hameed, Sameet 
Farooq [14, с. 426 ]

альтернатива фіатним валютам з відсутністю контролю за формуванням грошей централь-
ним органом 

з облікової точки зору

1 О. М. Петрук,  
О. С. Новак  [7, с. 49]

є активом, якщо суб’єкт господарювання очікує  збільшення майбутньої економічної виго-
ди від неї і  контролює її, незважаючи на електронну форму обігу останньої

2 Т. В. Яцик [11, с. 352]
вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні 
і  застосуванні різних криптографічних методів захисту, функціонування системи якої 
відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі
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тизації інформації про криптовалюту в бухгалтерському 
обліку суб’єкта господарювання при здійсненні фінансово-
кредитних операцій. Найбільш  поширені в економічній лі-
тературі методичні підходи до обліку криптовалюти є такі:

відображення криптовалюти у складі нематері- �
альних активів [11];
відображення криптовалюти у складі фінансо- �
вих інвестицій при використанні рахунків 352 
«Інші поточні фінансові інвестиції» та 143 «Ін-
вестиції непов'язаним сторонам» [7];
відображення криптовалюти у складі електрон- �
них грошей при використанні 335 «Електронні 
гроші, номіновані в національній валюті» або 
нових запропонованих науковцями рахунків 32 
«Електронні гроші», субрахунок 315 «Електро-
нні гроші» [4; 11].

Однак погоджуємося з науковою думкою Н. Пан-
тєлєвою, що «електронні гроші» та «віртуальні 
гроші» (криптовалюта) відрізняються між со-

бою [6, с. 27]. А саме: криптовалюта, на відміну від елек-
тронних грошей, – це:

розроблена (видобуті біткойни), а не традицій- �
на валюта (євро, долари США); 
прийнята лише у межах специфічного віртуаль- �
ного співавторства; не має правового статусу; 

емітентом виступає приватна компанія або  �
приватна особа; можливість викупу не гаран-
товано;
регулювання та нагляд не здійснюється.   �

Петрук О. М., Новак О. С. також не вважають 
криптовалюту електронними грошима та зазначають: 
«Біткоін подібний до електронних грошей, але саме 
принципи повної анонімності, відсутності контролю 
і обмеженого випуску відрізняють його від роботи елек-
тронних платіжних систем» [7, с. 48]. Розбіжність між 
означеними об’єктами обліку й обґрунтування еконо-
мічної сутності «криптовалюти» дає можливість про-
понувати до використання синтетичний рахунок 336 
«Криптовалюта» в розрізі аналітичних ознак за видами 
криптовалюти (Bitcoin, Ethereum, Dash, Моnero, Ripple). 
Методичний підхід до відображення розрахунків крип-
товалютою в обліку та розкриття інформації у фінансо-
вій звітності повинно бути прописано в обліковій полі-
тиці підприємства. Ключовим моментом в обліку є пе-
реведення Bitcoin у національну валюту за курсом, який 
діяв на дату здійснення операції в криптовалюті. Вважа-
ємо, що криптовалюта повинна відображатися у   статті 
балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти». Облікове ві-
дображення розрахункових операцій з криптовалютою 
наведено на рис. 2. 

1. Відкриття криптогаманця

Оплата криптовалютою за товар або надані послуги

Дт 333 Кт  31

Дт 336 Кт 333

Дт 63 Кт 336

Передплата криптовалютою за товар Дт 371 Кт 336

Отримання криптовалюти від покупців Дт 336 Кт 36

Отримання передплата криптовалютою за товар Дт 336 Кт 681

Рис. 2. Облікове відображення розрахунків при використанні криптовалюти

Наведений методичний підхід до відображення 
в обліку розрахунків криптовалютою дозволить 
отримати інформацію про стан і зміни суми 

криптовалюти за її видами, а також контролювати про-
цес імплементації нових платіжних систем у господар-
ську діяльність суб’єкта господарювання. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах розвитку IT-технологій по-

пулярності набирають інноваційні платіжні системи, до 
яких можна віднести й однорангову систему Bitcoin. Ця 
платіжна система зараз популяризується в Україні та є 
привабливою з точки зору швидкості розрахунків, од-
нак коливання курсу Bitcoin не дозволяють збільшити 

кількість господарських одиниць в економічній системі. 
Криптовалюта потребує визнання офіційного статусу 
як платіжного засобу, а також належного регулювання 
процесу емісії, обігу, персоніфікації користувачів і здій-
снення платежів. Вважаємо за необхідне розкривати ін-
формацію про розрахункові операції з криптовалютою 
як фінансового активу в системі фінансового обліку та 
формах фінансової звітності при використанні субра-
хунку 336 «Криптовалюта». Відображення транзакцій 
з криптовалютою в бухгалтерському обліку надасть 
можливість фахівцям з бухгалтерського обліку іденти-
фікувати та контролювати розрахункові операції інно-
ваційної мережі платежів і запобігти здійсненню неле-
гальних платежів.                    
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