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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ФІНАНСОВА ІННОВАЦІЯ 
 

Сучасна економічна система змінюється через розвиток інформаційних 
технологій. Ще у 2013 році Кабінетом Міністрів України було схвалено стратегію 
розвитку інформаційного суспільства в Україні. В якій закладено етапи та основні 
напрями реалізації упродовж 2013 – 2020 років. В цій стратегії наведено 
тлумачення відносно електронної економіки, електронної комерції та інших 
понять. Результати застосування міжнародного досвіду свідчать про те, що 
цифрові технології мають вплив на соціально-економічний розвиток. 
Відбувається поновлення економік багатьох держав світу та визначаються умови 
сталого розвитку для майбутнього [1].  

На стабільність фінансової системи України вплинула світова фінансова 
криза. Ця криза торкнулась банківської сфери та усієї економіки в цілому. Це 
значно знизило довіру до традиційних фінансових інструментів держави. 
Більшість громадян України віддають перевагу вкладенню коштів в іноземну 
валюту, нерухомість, золото. Вибір об’єкта інвестицій залежить від зміни його 
вартості упродовж часу та процесів які відбуваються на політичному терені в 
державі. Також значний вплив здійснюють треті сторони, які мають доступ до 
володіння та розпорядження об’єкта.  

Стрімке зниження вартості національних грошових коштів спричинило 
пошук альтернативних шляхів збереження накопичень. Такою фінансовою 
новацією стала криптовалюта.  

В нашій державі існує власна історія розвитку основних засад 
інформаційного суспільства, до якого належить діяльність школи кібернетики; 
розроблення концепцій та програми інформатизації; створюються інформаційно – 
комунікаційні технології та загальнодержавні електронні інформаційно – 
аналітичні системи для різного рівня управління.  

Електронна економіка являє собою форму економічних відносин у сфері 
виробництва, обміну та споживанні товарів. Усі звичні процеси відбуваються в 
електронному вигляді за допомогою інформаційно – комунікаційних технологій. 
Обсяг інтернет торгівлі в світі в 2019 році в порівнянні з 2017 роком збільшиться 
на 6 %, що складає 2 трильйони доларів США. Така торгівля несе у своїй сутності 
зміну способу процесу продаж, проте впровадження та використання 
криптовалюти для здійснення подібних операцій кидає виклик існуючій грошовій 
системі. Тобто, під час здійснення операцій з придбання товарів у інтернет 
середовищі виникає можливість розрахуватися за товари використовуючи 
криптовалюту, як платіжний засіб. Майже десять років тому відбулася перша 
транзакція з використанням Bitcoin (Біткоїн) – цифрової валюти, яка увійшла в 
повсякденне життя розвинутих країн світу та «оселилася» у лексиконі економістів 
та науковців [2].  

Використання криптовалюти несе в собі позитивні та негативні переваги. З 
однієї точки зору до переваг можна віднести конфіденційність, безпеку даних 
власників, незалежність від держави, відсутність часових або територіальних 
обмежень у проведенні фінансових транзакцій, низька вартість обслуговування. З 
іншої сторони, наприклад з юридичної точки зору, здійснення операцій при 



застосуванні криптовалюти в нашій країні неможливо без ідентифікації учасників 
угоди. Також не визначено, чи є криптовалюта звичайними грошовими коштами 
XXI століття. Якщо так, то як її відображати в обліку або взагалі віднести її до 
«грошового сурогату».  

Незважаючи на всі запитання та недовіру з юридичної, економічної точки 
зору до криптовалюти, вона продовжує набирати популярність серед населення. 
Започатковуються платформи для її реалізації з використанням терміналів. 
Практикуються ф’ючерсні контракти на біткоїни. Мережа розрахунку 
криптовалютою впроваджується в комерційні та виробничі підрозділи у 
провідних країнах.  

Питання створення, використання та функціонування криптовалюта 
досліджувалось у роботах науковців та практиків. Серед них можна виділити 
таких зарубіжних практиків як A. Heid та S. Nakomoto [3, 4]. Вагомий внесок в 
розробку теоретичних основ та підходів до проблеми виникнення криптовалюти 
здійснили науковці економічної теорії, такі як: Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., 
Лютий І.М. 

Розробкою фундаментальних питань щодо методологічних підходів 
фінансового обліку, фінансової звітності та економічного аналізу електронних 
грошей здійснили такі вчені, як: Дорош Н.І., Мельник Т.Г., Новак О.С., Петрук 
О.М. 

Вагомий внесок у дослідження криптовалюти як особливого засобу платежу 
у фінансовому обліку здійснили також зарубіжні дослідники: Блейк Д., Бірмен Х., 
Велш Г., Нідлз Б. 

Не зважаючи на існуючі дослідження у цій сфері деякі положення, стосовно 
виникнення криптовалюти та її обігу, а також аспектів її застосування потребують 
подальшого розкриття. Не існує єдиного підходу до трактування поняття 
криптовалюти у фінансовому обліку та єдиного підходу для відображення 
криптовалюти на рахунках бухгалтерського обліку [5].  

Тому, питання виникнення, подальшого розвитку та використання 
криптовалюти потребують детального дослідження етапів становлення та 
розвитку.  
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