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КРАУДФАНДІНГ ТА МАЙНІНГ КРИПТОВАЛЮТИ: СПОСОБИ ЇХ 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

У статті систематизовано різні підходи до облікового відображення краудфандінгу як особливого механізму 

фінансування нових проектів чи продуктів. Висвітлено особливості його регулювання та оподаткування відповідно 

до нормативно-правових документів в Україні. Розглянуто фінансовий облік мінімально життєздатного продукту 

на основі методичних рекомендацій та аналізу його економічної природи. Досліджено нормативно-правове 

регулювання майнінгу криптовалюти, його класифікації відповідно до КВЕДу. Запропоновано метод облікового 

відображення операцій з криптовалютою. 
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Постановка проблеми. Зростання економіки 

у епоху інформаційних технологій в першу чергу 

залежить від швидкості впровадження новітніх 

ідей та проектів, відкриття підприємств, що 

орієнтовані на інновації. Перспективи розвитку 

таких технологій в Україні цікавлять не тільки 

національних, а й закордонних інвесторів. В свою 

чергу, створення нової юридичної особи є досить 

вартісним і вимагає наявності у підприємця не 

тільки особливих навичок, а й достатньої кількості 

коштів, для формування статутного капіталу.  

Суб’єкти господарювання потребують знач-

ного фінансування від інвесторів, традиційним 

шляхом накопичення капіталу є продаж акцій 

на фондових ринках. Більшість операцій з ку-

півлі та продажу цінних паперів відбуваються 

на Фондовому ринку України. Контролюючим 

органом, що здійснює нагляд за транзакціями 

та державне регулювання ринку за допомогою 

спеціальних актів, оцінюючи результати їх 

виконання, є Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

На противагу традиційним методам фінансу-

вання, виник краудфандінг, який стає дедалі попу-

лярнішим через його доступність. Краудфандін-

гові платформи виступають також засобом 

інформування зацікавленого кола споживачів про 

вихід нового продукту і є засобом побудови 

ділової репутації. Його перевагами є зрозумілість, 

прозорість механізму та доступність (суми внеску 

може бути меншими ніж ціна акцій). Краудфан-

дінгові платформи також пропонують здійсню-

вати платежі у криптовалюті, яка, як і діяльність з 

її генерування  майнінг, досі не має чітко 

визначеного законодавством статусу і 

встановленого порядку обліку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у теоретико-методологічу роз-

робку питань краудфандінгу та майнінгу крип-

товалюти здійснили: Базилевич В.Д., Бутинець 

Ф.Ф., Варналій З.С., Лютий І.М. Тимофєєва В.М. 

та інші. Важливий вклад в дослідження та роз-

виток обліку внесли вітчизняні вчені: Гура Н.О., 

Дерун І.А., Дорош Н.І, Засадний Б.А., Мельник 

Т.Г., Мисака Г.В., Склярук І.П., Шарманська 

В.М., Швець В.Г. та ін. 

Проблематикою дослідження краудфандінгу 

та майнінгу займались іноземні вчені: Блейк 

Дж., Брігхем Е., Велш Г., Гернон Х., Греко Д., 

Лауєн Е., Райлі Ш., Франко Е.,  Хау Д., та інші. 

Метою статті є дослідження теоретичних та 

методичних основ фінансового обліку 

краудфандінгу та майнінгу криптовалюти як 

нових способів здійснення фінансової діяльності, 

виявлення існуючих проблем та розробка 

рекомендацій щодо їх фінансового обліку. 

Основні результати дослідження. Віднос-

но новим способом пошуку постійних інвесто-

рів чи разового фінансування стартапу є крауд-

фандінг. Краудфандінг ‒ це практика фінансу-

вання проекту або підприємства шляхом залу-

чення безлічі невеликих сум грошей з великої 

кількості людей, як правило, через мережу 

інтернет [1].  

За критерієм повернення коштів інвестору 

такий шлях фінансування поділяють на наступі 

види, детальніше на рисунку1.

  

 



№ 2/1 (23) лютий 2019 р.   

 

27 

 
Рис. 1 Види краудфандінгу за способом повернення коштів 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Такий спосіб накопичення обігових коштів має 

низку переваг та недоліків. Перевагами для 

винахідника стартапу є значна економію часу та 

грошей, через відсутність потреби реєструвати 

акціонерне товариство здобувати дозвіл на емісію 

акцій чи купувати на рекламу. В свою чергу 

інвестор приймає на себе недоліки у вигляді ризику 

від власних дій, адже відсутній механізм 

гарантування вкладів та захисту його інтересів. Для 

збільшення об’ємів швидких надходжень проект 

має бути детально описаний, аби привернути увагу 

якомога більшої кількості учасників, що, в свою 

чергу, загрожує копіюванням та викраденням ідей, 

саме тому переважна більшість платформ 

попереджає про необхідність патентування [3, 4].  

Виходячи з аналізу законодавчої бази 

України, можна говорити, що, в залежності від 

способу відшкодування інвесторові, 

регулювання буде підпадати під сфери 

контролю різних статей Цивільного Кодексу. 

Наприклад, якщо інвестор отримає товар в 

обмін на фінансування проекту, таку діяльність 

можна класифікувати як Договір купівлі 

продажу з передоплатою, оскільки сума внеску 

у даному випадку виступає переказом коштів за 

продукт, що надійде у майбутньому [4]. У 

випадку відсутності винагороди, таке 

витрачання коштів можна класифікувати як 

пожертву, а ось одержання фінансування в 

обмін на частку у майбутньому бізнесі слід 

класифікувати як продаж акцій підприємством. 

Переважна більшість чинних нормативно 

правових актів та норм не враховує специфіку 

краудфандінгу, адже письмовий договір між 

особою, що здійснює фінансування, та підпри-

ємцем досить часто відсутній, тому доцільним є 

впровадження у межах краудфандінгової плат-

форми системи документального оформлення, 

або затвердити вимоги, норми та стандарти, що 

регулюватимуть цей вид фінансування. Варто 

зазначити, що нововведення також необхідне і в 

Податковому кодексі, зокрема, встановлення 

обмежень сум переказів на закордонні проекти та 

встановлення окремої ставки податку на такі 

переводи з метою обмеження об’ємів виведення 

капіталу з країни?.  

Одним з найпростіших алгоритмів обліку над-

ходження грошових коштів є збільшення балансу 

поточного рахунку в банку або готівки в касі з 

відображенням його за кредитом рахунку 718 

«Дохід від безоплатно одержаних оборотних акти-

вів» з одночасним дебетуванням рахунків 30 «Го-

тівка» та 31 «Рахунки в банках», у такому випадку 

підприємство нараховує податок на прибуток. 

Облік цієї практики надання коштів є не типовим, 

тому ці операції можна також класифікувати як 

цільове фінансування у випадку відсутності дохо-

дів. Так, накопичення коштів зазвичай відбува-

ється на наступних рахунках бухгалтерського 

обліку: 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках». Пе-

рерахування відобразиться проведенням Д-т 48 

«Цільове фінансування і цільове надходження» К-

т 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках» [5], одер-

жання коштів відо-бражається дзеркально проти-

лежним проведенням Дт 30 «Готівка» та 31 

«Рахунки в банках» Кт 48 «Цільове фінансування 

і цільове надходження».  

Досить часто краудфандінгові платформи 

вимагають від стартаперів мати мінімально 

життєздатний продукт або Minimum Viable Product 

(«MVP»)- найпростіший працюючий прототип 

продукту, яким тестують попит споживача. 

Прикладом MVP можуть бути: пояснювальне 

відео, прототип програми, демо версія мобільного 

додатку, макет, вебсторінка, цільова сторінка, 

напівфабрикат. Мінімально життєздатний продукт 

вирішує низку завдань, зокрема: 

Краудфандінг 
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винагородою 

Нефінансова 
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1. Зниження ризиків (MVP дешевший за 

кінцевий продукт і дозволяє з’ясувати чи 

користуватиметься він попитом при виході на 

ринок) [6]; 

2. Привернення уваги потенційних 

інвесторів, спонсорів, що готові надати 

фінансування, та споживачів; 

3. Менший час виробництва через менший 

функціонал MVP у порівнянні з кінцевим 

продуктом[7]; 

4. Швидка поява на ринку. Виробництво 

та вихід на ринок MVP займає менше часу, ніж 

повноцінний продукт; 

5. Зворотній зв’язок. MVP дозволяє 

виявити потреби споживача та удосконалити 

кінцевий продукт для відповідності вимогам. 

В обліку створення MVP відображатиметься 

наступним чином (табл.1): 

Зміст господарської операції Дт Кт 

Створення MVP для тестування цільовою групою споживачів 23 13,20, 

661, 651, 

Оприбутковано MVP 25 23 

Після отримання зворотного зв’язку внесені суттєві зміни у 

характеристики товару та налагоджено виробництво кінцевого 

23 661, 651, 13 

Оприбутковано кінцевий продукт для реалізації широкому колу споживачів 26 23 

Таблиця 1 Типові проведення обліку мінімально життєздатного продукту 

Джерело: складено автором на основі [6, 7, 8,9] 

 

Для кращої аналітики рекомендовано 

створювати додаткові субрахунки в розрізі 

кожного MVP та кінцевого продукту що 

створюватиметься новоствореним підприємством. 

На зарубіжних краудфандінгових платфор-

мах поширеною є практика використання крип-

товалюти в якості фінансової інвестиції у 

стартап.  З огляду на тенденцію до стагнації, 

віртуальна економіка та електронна комерція є 

одним з найбільш перспективних напрямків, 

пожвавлення економічних процесів. Однак для 

цього необхідний розвиток відповідних інстру-

ментів віртуального ринку, найважливішим з 

яких є електронні гроші і, зокрема, крипто-

валюта. 

Зараз електронні гроші набули особливої 

популярності, незважаючи на те, що з'явилися 

вони відносно недавно. Цьому сприяють такі 

чинники, як зручність оплати товарів в 

інтернет-магазинах, висока швидкість 

проведення транзакцій, застосування сучасних 

технологій для забезпечення безпеки угод [10]. 

Одним з найбільш перспективних видів 

електронних грошей є криптовалюта (від англ. 

Слова «сryptocurrency»). Криптовалюта - це вид 

цифрової валюти, захищеним від підробки, яку 

можна зберігати в електронних гаманцях, а 

також переводити з одного гаманця в інший. 

Первісна вартість криптовалюти - це варті-

сть витраченої електроенергії. Продавець в разі 

потреби визначає попит на цей засіб обміну. 

Вона має вартість, оскільки корисна як форма 

грошей. Вона має характеристики грошей 

(довговічність, мобільність, недостатність, 

подільність), а також може виконувати функції 

грошей (засіб накопичення, засіб платежу, міра 

вартості). Його використання ґрунтується не на 

фізичні властивості, подібно золоту і сріблу, а 

на математичні. Реальна ціна визначається 

рівновагою попиту людей, яким вони потрібні, 

і пропозицією людей, які їх мають[11]. 

Варто зазначити особливості майнінгу та 

обігу криптовалюти в Україні. Позиція 

Національного Банку України (НБУ) стосовно 

визнання криптовалюти є нечіткою, в 2014 році 

видано лист про правомірність використання в 

Україні «віртуальної валюти / криптовалюти» 

Bitcoin, в якому запропоновано розглядати 

Bitcoin як грошовий сурогат. Вказано, що 

використання криптовалюти як засобу платежу 

забороняються, так як це суперечить нормам 

українського законодавства. Однак в 2017 році 

НБУ визнав лист 2014 неактуальним[12].  

У спільній заяві фінансових регуляторів щодо 

статусу криптовалют в Україні від 30,11.2017 [13] 

встановлено, що складна правова природа 

криптовалют не дозволяє визнати їх ані 

грошовими коштами, ані валютою і платіжним 

засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані 

електронними грошима, ані цінними паперами, 

ані грошовим сурогатом. 

З огляду на чинні норми законодавства 

України (Цивільний кодекс України, Закон 

України «Про Національний банк України», 
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Декрет Кабінету Міністрів України «Про 

систему валютного регулювання і валютного 

контролю», Закон України «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні», Закон 

України «Про інформацію» та інші) поняття 

«криптовалюта» та регулювання операцій з 

нею не підпадають під режим регулювання: 

 обігу грошових коштів. Оскільки 

криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, 

записів на рахунках у банках, вона не може 

бути визнана грошима у трактуванні 

українського законодавства; 

 валютного законодавства. Оскільки 

криптовалюта не має прив’язки до грошової 

одиниці жодної з держави, вона не може бути 

визнана валютою; 

 обігу електронних грошей та 

використання платіжних засобів. Оскільки 

криптовалюта не випускається банком і не є 

грошовим зобов’язанням певної особи, вона  не 

може бути визнана електронними грошима; 

 цивільних правовідносин щодо регулю-

вання діяльності із цінними паперами. У крип-

товалюти відсутні ознаки документа та емітен-

та, а саме: не має установленої форми докумен-

та з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право, не має визна-

чення взаємовідносин емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, яка 

має права на цінний папір, та не передбачає ви-

конання зобов’язань за таким цінним папером, 

а також можливості передачі прав на цінний па-

пір та прав за цінним папером іншим особам. А 

отже, криптовалюта не може бути цінним 

папером; 

 крім того, у криптовалюти відсутні 

ознаки документа у вигляді грошових знаків, 

відсутній емітент, а також відсутня мета 

виготовлення. Таким чином, криптовалюта не 

може бути визнана грошовим сурогатом (згідно 

з його визначенням у Законі України «Про 

Національний банк України»). 

На сьогоднішній день кінцева позиція 

залишається невстановленою через високий 

ризик використання криптовалюти і те, що 

втрати у разі волатильності курсу 

криптовалюти не будуть компенсовані через 

відсутність механізмів захисту коштів майнерів 

та можливість кібершахрайства.  

Волатильною є не тільки ринкова вартість 

криптовалюта, але і число операцій з ними: за 

перші сім місяців 2016 го середнє за день 

кількість операцій з біткоінами в світі склав 211 

000, за аналогічний період 2017 го – 280 000 , а 

в 2018 році скоротилося до 208 000 [14].  

Невизначеною є ситуація з КВЕД, що 

використовується при реєстрації підприємства, 

що займатиметься майнінгом. Зокрема у листі-

роз’ясненні від Держстату від 05.10.2018 р. 

№14.4-09/435-18 щодо кодування діяльності з 

«майнінгу» криптовалют відповідно до Класи-

фікації видів економічної діяльності йдеться 

про те, що наразі експертами рекомендовано 

класифікувати діяльність із "майнінгу" та реалі-

зації криптовалют у позиції 64.19 «Інші види 

грошового посередництва», а торгівлю (обмін) 

криптовалютами – у позиції 66.19 «Інша допо-

міжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення» [15]. 

Наразі у Верховній Раді України 

зареєстровано два законопроекти, які 

покликані врегулювати дане питання: 

1. Законопроект № 7183 від 06.10.2017р. 

«Про звернення криптовалюти в Україні» 

2. Законопроект № 7183-1 від 10.10.2017р. 

«Про стимулювання ринку криптовалюти і їх 

похідних в Україні» 

Обидва законопроекти визначають 

необхідність державного управління у сфері 

поводження криптовалюта, повноваження 

регулятора визначати порядок створення і 

діяльності кріптовалютних бірж, моніторити 

кріптовалютние транзакції, ідентифікувати 

суб'єктів кріптовалютних операцій. 

Операції з криптовалютою не є об’єктом 

оподаткування податком на додану вартість, 

оскільки не є постачанням товарів / послуг. У 

своєму рішенні у справі "Skatteverket v David 

Hedqvist" Суд Європейського союзу прийшов 

до висновку, що операції з біткоінами 

звільняються від ПДВ, оскільки відносяться до 

платіжних операцій з валютою, грошовими 

знаками і монетами»[12]. 

З огляду на невизначену природу крипто 

валюти, її облік та облік її майнінгу може бути 

наступним (табл. 2): 

Оскільки фінансовий облік криптовалюти та 

майнінгу є недослідженими, то доцільно 

проводити їх облік відповідно до їх економічної 

сутності. Рекомендовано створити додатковий 

субрахунок у розрізі аналітичного рахунку 335 

«Електронні гроші, номіновані в національній 

валюті» для обліку криптовалюти. 
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Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Отримано криптовалюту в обмін на грошові кошти  335 311 

Відображено витрати на майнінг (якщо майнінг є основним видом 

діяльності)  

949 

 

13, 

685 

В результаті майнінгу було створено криптовалюту та зараховано її на 

криптогаманець  

335 719 

Продано криптовалюту 311 335 

Відображено Позитивну курсову різницю криптовалюти 335 714 

Відображена негативна курсова різниця 945 335 

Таблиця 2 Типові проведення обліку криптовалюти 

 Джерело: запропоновано автором  

 

Якщо майнінг криптовалюти є основним 

видом діяльності раціонально відображати 

витрати на його проведення на рахунку інших 

операційних витрат. Рахунок 23 «Виробництво» 

використовувати неможливо, оскільки згенеро-

вана криптовалюта буде зарахована на баланс 

підприємства за курсом на дату її переведення, а 

не за собівартістю. До того ж у підприємства 

виникатимуть позитивні та негативні курсові 

різниці за наявною криптовалютою, яку доречно 

відображати аналогічно до курсових різниць за 

іноземною валютою 

Висновки та пропозиції. У статті розглянуто 

підходи вітчизняних та зарубіжних авторів щодо 

визначення краудфандінгу та його фінансового 

обліку на підприємстві, що одержує та надає 

фінансування. Проаналізовано нормативно-

правові підходи щодо визначення криптовалюти 

як одного із засобів здійснення інвестицій. 

Встановлено, що на сьогоднішній день відсутня 

єдина позиція трактування даного явища, 

відсутні рекомендації з обліку операцій з 

криптовалютою, у тому числі, операцій з її 

генерування (майнінгу). На підставі встановленої 

економічної сутності було запропоновано 

порядок обліку таких операцій. Подальше 

дослідження встановленої проблематики 

забезпечить достовірне розкриття інформації про 

зазначені об’єкти обліку для задоволення потреб 

користувачів фінансової звітності. 
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Данильченко Т.А.  

КРАУДФАНДИНГ И МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТЫ СПОСОБЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УЧЕТА В УКРАИНЕ 

В статье систематизированы различные подходы к учетной отображения краудфандингом как особого механизма 

финансирования новых проектов или продуктов. Освещены особенности его регулирования и налогообложения в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в Украине. Рассмотрен финансовый учет минимально 

жизнеспособного продукта на основе методических рекомендаций и анализа его экономической природы. 

Исследована нормативно-правовое регулирование майнига криптовалюты, его классификации в соответствии с 

КВЭД. Предложен метод учетной отражения операций по криптовалюта. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудфандинговая платформа, стартап, минимально жизнеспособный продукт, 

криптовалюта, Bitcoin. 

 

Danylchenko T.  

CROWDFUNDING AND MINING OF CRYPTOCURRENCY THEIR METHODS OF REGULATION AND 

ACCOUNTING IN UKRAINE 

Article systematizes different approaches of crowdfunding accounting as a special mechanism of financing new projects or 

products. The peculiarities of its regulation and taxation in accordance with the law of Ukraine are highlighted. The financial 

accounting of the minimum viable product is described on the basis of methodological recommendation`s and it`s economic 

nature. Legal regulation of cryptocurrency mining, and its classification is investigated. The method of accounting of operations 

with cryptography is offered. 

Keywords: crowdfunding, crowdfunding platform, startup, minimum viable product, crypto-currency, Bitcoin. 
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