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Актуальні аспекти визнання криптовалюти в Україні
Механізми впровадження та водночас суперечливі підходи до її сутності, оцінки, відображення, а також
регулювання, спричинили потребу у аналізі та вдосконаленні підходів до визнання криптовалюти.
На основі критичного аналізу положень законодавства в Україні та підходів наукових експертів, практиків та
міжнародного досвіду було обгрунтовано економічну сутність криптовалюти. Показано правові, економічні та
бухгалтерські аспекти визнання криптовалюти у розвинених країнах та країнах з трансформаційною економікою.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів було визначено особливості застосування методів оцінки
криптовалюти як активу та вплив обраного методу на відображення такого активу у фінансових звітах. Було
визначено потребу у роз’ясненні та узгодженні національних стандартів бухгалтерського обліку для визнання та
надання звітності про операції з криптовалютами.
Запропонований підхід до визначення та визнання криптовалюти як активу покращить відносини між власниками
секретного ключа та державою, легалізує операції з криптовалютами та сформує ефективну систему для
управління такими операціями в Україні.
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Актуальные аспекты признания криптовалюты в Украине
Механизмы внедрения и в то же время противоречивые подходы к ее сущности, оценке, отображению, а также
регулированию, повлекли за собой потребность в анализе и совершенствовании подходов к признанию
криптовалюты.
На основе критического анализа положений законодательства в Украине и подходов научных экспертов, практиков
и международного опыта была обоснована экономическая сущность криптовалюты. Показаны правовые,
экономические и бухгалтерские аспекты признания криптовалюты в развитых странах и странах с
трансформационной экономикой. Для удовлетворения информационных потребностей пользователей были
определены особенности применения методов оценки криптовалюты как актива и влияние выбранного метода на
отображение такого актива в финансовых отчетах. Была определена потребность в разъяснении и согласовании
национальных стандартов бухгалтерского учета для признания и предоставления отчетности об операциях с
криптовалютами.
Предложенный подход к определению и признанию криптовалюты как актива улучшит отношения между
владельцами секретного ключа и государством, легализует операции с криптовалютами и сформирует
эффективную систему для управления такими операциями в Украине.
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