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використовуватися навіть тоді, коли держави вводять обмеження і заборони на 

міжнародні розрахунки. В умовах посилення деякими країнами умов 

використання офшорних юрисдикцій криптовалюти можуть допомагати як 

фізичним, так і юридичним особам обходити обмеження. 
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BITCOIN: АКТИВ, ВАЛЮТА, ТОВАР ЧИ ПРЕДМЕТ 

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ? 

 

До сих пір не вщухають суперечки про те, чим насправді є криптовалюта–  

фінансовим інструментом, товаром, платіжним засобом або чимось іншим, що не 

вписується в існуючу класифікацію активів і вимагає нового визначення для 

сучасної економіки. Цеодвічне питання про природу біткоїна стає наріжним 

каменем для регуляторів і законодавців багатьох країн світу. Саме тому виникає 

актуальність дослідити який статус можна надатибіктоіну і які ризики можуть нас 

при цьому спіткати. 

Біткоін (bitcoin, BTC, БТК) – це криптовалюта (цифрова валюта). Їїнемає на 

фізичнихносіях – паперіабо монетах. Вона віртуальна. У біткоїнівнемає банку, 

якийзапускає в обіггрошові знаки. Вони не підкріплена золотом, як офіційна 

валюта. Емісією (випускомнових грошей) займаютьсямільйоникомп’ютерів по 

всьомусвіту, на яких є базовапрограма-клієнт з відкритимвихідним кодом. 

Це децентралізована (на відміну від звичайних валют) платіжна система, де 

всі учасники мають рівні права. Порівняти її можна з роботою торрентів. Схема 

схожа: через торрент-клієнти можна передавати один одному файли без 

посередників і контролерів. 

http://www.cgap.org/publications/bitcoin-vselectronic-money
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Біткоін захищений шифруванням та створений за допомогою технології 

блокчейн [1]. Блокчейн або ланцюг блоків — це ланцюг блоків розташованих 

згідно з певним алгоритмом, простіше кажучи — це електрона бухгалтерська 

книжка до якої записують інформацію про підтверджені транзакції [2]. 

Для того, щоб краще усвідомити різницю між поняттями актив, валюта, 

товар та предмет колекціонування спробуємо визначити їх вартість та ціну. Щоб 

зрозуміти різницю між вартістю і ціною, давайте з'ясуємо, що собою являє кожна 

з розглянутий мною категорій: 

Активи – це ресурси, контрольованісуб’єктом господарювання в 

результатіминулих подій, від якого очікуютьнадходження майбутніх 

економічнихвигід для суб’єкта господарювання [3]. Отже, активи генерують або 

здатні генерувати грошові потоки у майбутньому. Ці вимоги до отримання 

грошових потоків можуть являти собою облігації, акції, або навіть бути умовними 

(як, наприклад, опціони). Загальним для активів є те, що їхні грошові потоки 

можна оцінити. 

Товар – продукт праці, який задовольняє певні потреби людини і 

виготовляється для продажу, обміну. Має дві властивості — споживну вартість — 

здатність задовольняти певні споживчі потреби людини (фізичні, фізіологічні, 

побутові, естетичні тощо) і вартість, яка встановлюється у процесі обміну товару 

на інші товари [4]. Тобто товар черпає свою цінність з можливості його 

використання в якості сировини для задоволення основних потреб (потреба в 

енергії, їжі або житлі). Хоча його вартість можна оцінити в залежності від 

співвідношення попиту і пропозиції, існує значний лаг, який робить процес 

оцінки набагато складніше, ніж у випадку з активом. 

Валюта – грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в 

торгових операціях [5]. Отже, валюта є засобом обміну, а також використовується 

для оцінки грошових потоків. Крім того, валюта може служити засобом 

збереження вартості. Самі по собі валюти не генерують грошові потоки, а отже, 

їхню внутрішню вартість визначити не можна.  

Вартість предмета колекціонування не можна визначити, так як він не 

генерує грошові потоки. Однак цей предмет можна оцінити, так як інші люди 

бажають володіти цим рідкісним і привабливим для них предметом. 

Виходячи з вище наведених тверджень зрозуміло, що біткоін – це не актив, 

оскільки не генерує грошових потоків. Це не товар, оскільки не є сировиною для 

виробництва чого-небудь корисного. Предметом колекціонування біткоін також 

не є, так як він не є рідкісним і обмеженим, тобто кожен бажаючий може купити 

собі цю криптовалюту. Вибір залишається лише за тим, чи єбіткоін валютою. 

Неможливо оцінити внутрішню вартість біткоіна, відома тільки його ціна. 

Кожен, хто збирається оцінити його вартість має зовсім інше уявлення про 

поняття "вартість". Отже, біткоін може вважатися валютою. Проте у 

довгостроковій перспективі це питання буде залежати від того, наскільки він 

добре виконує функції грошей. Якщо його прийматимуть в якості засобу обігу і 

якщо його курс буде стабільний, щоб виконувати функції засобу збереження 

вартості –тоді його можна буде остаточно визнати як валюту. 

Іншої думки стосовно цього приводу були міністри на саміті «Великої 

двадцятки», яка відбулася 20-21 березня 2018 року, стверджуючи, що біткоін це 
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актив, а не валюта, так як «будь-яка з криптовалют не грає три ролі, які гроші 

грають в економіці» [6] 

01.03.2018 в Німеччині офіційно визнали біткоін «як рівним юридичним 

способом оплати товарів та послуг» і підтвердили, що будь-які операції з 

біткоіном та криптовалютами не будуть підлягати оподаткуванню. Тобто 

фактично надали біткоіну статус валюти [7]. 

Тому провівши дослідження, ми більше схиляємося до думки, що біткоін – 

це все ж таки валюта, хоча поки що до кінця не сформована, тому що має 

обмежене визнання в якості посередника в обміні і є занадто волатильною, щоб 

бути засобом збереження вартості. 
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БІТКОІН: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ 

 

Кожна країна має власну валюту. Так і в Інтернеті теж є свої гроші. Зараз про 

віртуальні засоби розрахунку не чув лише ледачий, майже кожен має Вебмані або 

Яндекс-гроші. Зберігають такі кошти  в онлайн-гаманцях. Багато людей 

отримують зарплату віртуальними грошима, які потім виводяться на пластикову 

картку або розраховуються ними в онлайн-магазинах. Віртуальний світ так високо 

розвинений, що можна жити, практично не відходячи від екранів. Отож, в цьому 

світі повинна бути і власна валюта. Аналогом традиційних валют є криптовалюта 

та її найпоширеніша грошова одиниця «біткоін». 
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