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КРИПТО-ВАЛЮТА В УКРАЇНІ
У сучасних умовах в України існує різноманітні думки про крипто-валюту,
як про фінансовий інструмент, які відрізняються одна від одної. Останні
економічні

труднощі

стимулюють

підприємства,

організації,

установи

та

Український народ звернути увагу на переваги крипто-валют, а саме біткоін,
ефіріум, токен. Разом з тим, виникають значні труднощі з використанням криптовалют як платіжного засобу через офіційну позицію Національного банку України
від 10.11.2014 р., який повідомив, що крипто-валюти у даний час не мають певного
правового статусу в Україні. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій. [1]
Метою публікації є дослідження переваг та недоліків використання криптовалюти на території України, а також правовий статус крипто-валюти в Україні як
фінансового інструменту.
На мою думку, офіційна позиція НБУ про крипто-валюту, як незабезпечений
«грошовий сурогат», є не більше ніж страх сучасного банківського сектора України
на інноваційні нововведення, що несуть із собою крипто-валюти. Наприклад,
заміна державного регулювання сфери грошового обігу на саморегулюючу
розподілену бухгалтерську систему (Блокчейн) незалежну від НБУ, взагалі від
будь-якого регулювання цієї сфери з боку держави. Це нововведення відбирає
будь-який контроль курсу і емісії крипто-валюти з боку державних органів
України, що змусить засумніватися в стабільності курсу такої валюти.
Можна виділити певні переваги використання крипто-валют: на курс не
впливає економічна криза в Україні, емісія крипто-валют жорстко обмежена. А це
робить крипто-валюти стійкими до інфляційних процесів, що є одним із
привабливих переваг крипто валюти. Також, відповідно до дослідження Bitcoin
Foundation Ukraine, ключовою перевагою біткоін-інтеграції для нашого населення є
спрощення транскордонних платежів і доступ малого і середнього бізнесу до

міжнародних ринків збуту. Міжнародні платежі стануть практично миттєвими і
безпечними. Продавцям і покупцям не доведеться домовлятися про валюту
розрахунку, оскільки біткоін може бути з легкістю конвертований в гривню.[2]
Міжнародні фінансові аналітики дуже активно сперечаються з приводу того, що
таке біткоін, токен та інші крипто-інструменти - товар, електронні гроші, чи щось
інше. Але, беззаперечно, вони вже стали фінансовими інструментами, важливими
для економіки нашої країни та фінансового ринку.[3]
Однак, попри невизначений статус крипто-валюти в Україні, зберігається
високий інтерес до крипто-валют. Про це говорять дані пошукових запитів Google
Trends.[3] У 2016 році найбільша кількість пошукових запитів зі словом «біткоін»
спостерігалася в Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі та Києві, тому держава повинна
швидко надати правовий статус крипто-валюті, щоб не втратити економічні
переваги від її використання.
Необхідно визнати, що крипто-валюти існують, і що це не «грошовий
сурогат», як визначив НБУ. Потрібно погодитися, що такий платіжний інструмент
є, і що він повністю легальний. Технологія ще дуже молода, щоб остаточно
стверджувати, гроші це, цінні папери чи інший актив. Коли держава визнає
існування нового об'єкта угод між своїми громадянами, більше не виникне
необґрунтованих негативних тверджень та сумнівів, щодо статусу такої валюти, а
рівень довіри до неї з боку широкого споживача істотно виросте.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Існує безліч тлумачень терміну «аудит» наприклад, що аудит — це процес, за
допомогою якого компетентний, незалежний працівник нагромаджує і оцінює
свідчення про інформацію, яка піддається кількісній оцінці і стосується
специфічної господарської системи, з тим, щоб визначити і виразити у своєму
висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам.[1]
Але неправильне трактування тих чи інших термінів, стандартів, законів
зазвичай призводить до ряду помилок, недосконалості, та як наслідок до не
якісного надання тих чи інших послуг. Тому метою цієї публікації, є відображення
проблем та пошук шляхів вдосконалення аудиторської діяльності в Україні.
В сучасних умовах існування аудиторська діяльність відіграє важливу роль в
економіці України. Аудит є незмінною частиною цивілізованого функціонування
ринкової економіки. Сучасний аудит – це незалежна експертиза фінансової
звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення
бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій
законодавству України, повноти і точності відображення у фінансовій звітності
діяльності підприємства.
Аудиторська діяльність має декілька проблемних питань, але впровадження
аудиту попри всi негаразди та спроби його скасувати, або навіть зробити додатком
до ревізії - свідчить про те, що аудит склався як професійна діяльність і має
перспективи.
Український аудит сьогодні не гірше нiж в інших країнах. Обов‘язковою
умовою економічної інтеграції України в світове господарство було вихід
національного аудиту на міжнародний рівень. Але після переходу України до
Міжнародних стандартів аудиту проблеми які були, залишились. Це тому що

навіть дослівний переклад міжнародних стандартів який зробила Аудиторська
палата України з англійської мови на українську, без урахування нашого досвіду та
своєрідного ведення обліку не вирішить цих проблем. Взагалі дотримання цих
стандартів є дуже складним завданням не лише для аудиторських фірм України.
Аудиторська палата України нічим не допомагає аудиторським фірмам, адже їм
головне абсолютне дотримання «міжнародних стандартів», а питання якості
надання послуг аудиту їх не хвилює.
Говорячи простіше, це як домогосподарку яка пере одяг за допомогою
пральної дошки змусити працювати за тими ж стандартами, що використовує
General Electric при виробництві високотехнологічних пральних машин, адже і те і
інше – пристрої для прання. Але у всьому світі є загальноприйняті стандарти в
яких зазначено що потрібно розробити інструкцію, зробити підбір сировини,
підвищити свою кваліфікацію, перевірити свій товар на якість та практичність. При
тому що собівартість від цього пральної дошки нiчим не буде меншою за
високотехнологічну пральну машинку. Крім того, яка кількість була вироблена за
рік така і залишиться, тому що ці дошки ніхто не збирався виставляти на розвинені
ринки і призначені вони лише для місцевих жителів. Тобто, суть та стандарти за
якими ведеться аудит в Україні і за її межами однаковий, але рівень якості набагато
гірше.
Також ще однією із проблем є вартість наданих послуг. В Україні діють
понад 200 фірм що надають аудиторські послуги. Найбільше з них знаходиться в м.
Києві та Київській області. Наприклад, вартість послуг які надала аудиторська
фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» яка знаходиться в м. Києві ПАТ «Укрпошта» склали
906900,00 гривень. Також ця фірма виграла в 16 тендерах на суму 2956200,00
гривень.[2]
Отже аудит в Україні вимагає насамперед змін в самих реформах при яких
вимоги до аудиторської діяльності не тільки відповідали міжнародним стандартам
але й відповідали потребам економіки України. Необхідно щоб аудиторська палата
проводила сертифікацію аудиторів більш якісно і не допускала не кваліфікованих
працівників до аудиторської діяльності. А клієнтам можна порадити, щоб звертали

увагу не на ціну та термін виконання послуг, а на практичний досвід та
кваліфікацію аудитора.
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РЕФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Протягом

останнього

десятиліття

Україна

прагне

наблизитися

до

європейських стандартів державного управління. Після підписання угоди України
про Асоціацію з Європейським Союзом від 27 червня 2014 року значному
реформуванню підлягали нормативно-правові акти у сфері державних закупівель
відповідно до вимог директив ЄС. Метою реформувань було розробка та введення
в дію прозорої нормативно-правової бази для здійснення державних закупівель,
створення ефективної інфраструктури для здійснення державних закупівель та
забезпечення підзвітності органів виконавчої влади у використанні бюджетних
коштів. Після схвалення Закону України «Про публічні закупівлі» 25 грудня 2015
року відбувся поступовий перехід процедури проведення закупівель з паперової на
електронну систему проведення торгів.[1]
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 року №501-р
«Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних
закупівель товарів» було започатковано проведення електронних закупівель з
використанням автоматизованої системи. Така електронна система державних
закупівель отримала назву ProZorro, до складу якої входять веб-портал
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими

забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами. Авторизований
електронний майданчик – це інформаційно-телекомунікаційна система, що є
частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб,
автоматичне розміщення, отримання і передачу інформації та документів під час
проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном
інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет. [2]
Метою роботи будь-якого майданчика є сприяння в здійсненні державними
замовниками вигідних закупівель, а також допомога постачальникам у здійсненні
продажів. Усі майданчики мають однакові функції. Різниця між майданчиками
тільки у зручності їх використання, якості та різноманітності додаткових сервісів,
зручності

інтерфейса

з точки зору користувача.

Користувач має право

зареєструватися на декількох майданчиках для порівняння зручності та простоти
розміщення інформації, оцінки якості роботи та служби підтримки. Особливістю є
те, що розпочати і завершити процедуру закупівлі можна лише на одному
майданчику. З часом у системі буде реалізована система міграції між
майданчиками.
Впровадження на законодавчому рівні електронного режиму державних
закупівель, проведення електронних аукціонів та електронної оцінки закупівель
сприяє відкритості та прозорості на всіх етапах закупівель, запобігає корупційним
діям та зловживанням. Одночасно виникає добросовісна конкуренція серед
учасників ринку закупівель, відбувається неупереджена та об’єктивна оцінка
тендерних пропозицій. Протягом тривалого періоду державні закупівлі були
інструментом для відмивання грошових коштів з державного бюджету. Після
прийняття нової законодавчої бази появилась можливість проводити відкриті
торги, без застосування корупційних схем та неоднозначних домовленостей. Крім
того, закупівлі стали біль зручними, відпала необхідність збирати великі пакети
документів оскільки все відбувається у вигляді електронного документообігу.
Наряду з позитивними факторами можна виділити і недоліки, це стосується
насамперед існування демпінгу цін. Цьому сприяє поява недобросовісних
учасників торгів, які маніпулюють ціновими пропозиціями та вступають у змову з

іншими учасниками для здобуття перемоги у публічних закупівлях. Таким чином,
наряду

з

позитивними

моментами

реформування

тендерних

закупівель

залишаються проблеми, які потребують постійної уваги з боку законодавчих та
контролюючих органів.
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КРАУДФАНДИНГУ
В наш час дуже поширеною проблемою для більшості винахідників, тих хто
створює нові проекти, програми, є неможливість реалізації власних творінь, через
брак інвесторів та відсутність можливості фінансування своїх проектів. І взагалі
для України ця проблема є надзвичайно актуальною; людина яка в своїй голові
може генерувати все нові та нові ідеї просто зневірюється у власних силах та
своєму таланті, бо багато з проектів не реалізуються саме через брак коштів. І
таким чином ми можемо втратити цвіт нації, людей за якими справді майбутнє
нашої країни.
Тому щоб цього не сталося потрібно швидше впроваджувати краудфандинг в
нашій країні.
Краудфандинг в перекладі з англійської «народне фінансування». Суть якого
полягає в тому, що створивши новий проект чи програму ви розміщуєте її на

спеціальній краудфандинг-платформі в інтернеті. Для того, щоб на проект
звернули увагу можна відзняти відеоролик, в якому розповісти чому саме у вашу
ідею потрібно вкласти гроші. Автор проекту визначає винагороду, яку за
успішного фінансування одержить кожний учасник, а також строки її доставки.
Наприклад щойно створений пристрій, комп’ютерна гра чи програма. Але
винагорода за пожертвувані кошти не є обов’язковою умовою, тобто на розсуд
автора проекту. Розмістити свій проект на інтернет платформі може кожен
бажаючий. Для цього потрібно зареєструватися і розмістити проект, також вказати
час збору коштів і суму на втілення вашої ідеї в життя.
На даний час найуспішнішою платформою в світі є «Kickstarter». За
допомогою цієї платформи було реалізовано проект розумний годинник Pebble,
який зібрав більше 10 мільйонів доларів і на даний момент є найуспішнішим
краудфандинговим проектом. Також за допомогою «Kickstarter» був реалізований
український проект – Petcube, за допомогою якого можна дивитися за своїми
домашніми тваринами, навіть тоді коли вас немає вдома.
Якщо ми, українці, вирішимо спробувати свої сили на «Kickstarter», то
стикнемося з двома проблемами. Перша це те, що усі проекти проходять
модерацію і якщо вирішать, що проект завідома невдалий, то його не пропустять.
Друга проблема в тому, що для переказу коштів необхідно мати акаунт в
американському банку. Другим після «Kickstarter» являється «Indiegogo», який на
даний час має щоденну відвідуваність майже 9 мільйонів людей. Великою
відмінністю від «Kickstarter» є те, що сайт не містить чітких розділів і обмежень по
типу проекту, що приваблює велику кількість благодійних проектів. Щодо
фінансування, то для українців тут кращі перспективи, тому що фінансування
проходить через PayPal і потрібно мати рахунок в будь якому банку. Також
безперечний плюс цієї платформи це те, що можна забрати гроші, навіть якщо твій
проект не набрав 100% підтримки. [1]
Станом на сьогодні в Україні діє дві краудфандинг-платформи. Перша має
назву «Спільнокошт». Основними вимогами на цій платформі є надання повної,
точної, достовірної інформації про проект, термін збору коштів не більше 100 днів,

обов’язкове надання фінансового звіту про використання отриманих коштів. В
правилах прописано, що кожен спонсор має отримати винагороду від автора.
Найвідоміший реалізований проект на Спільнокошті це підтримка Громадського
телебачення у безперебійній роботі у 2014 році. [1] Його започаткувала група
журналістів, котрих не влаштовувала підконтрольність більшості українських
медіа. Проект зібрав трохи більше, ніж 1,2 мільйони гривень. [1] Друга платформа
називається «NA-STARTE». Вона трішки відрізняється від Спільнокошту, оскільки
на цій платформі не заборонена благодійність, тобто винагородою може бути
проста подяка. Також, на мою думку, важливим є те, що на даному сайті існує
школа по розробці проектів. Де надається інформація, як перетворити ідею на
проект, створити цей проект, яким чином просувати його надалі та реалізувати. Я
думаю, саме на цій вітчизняній платформі можна створювати та навчатися
правильно просувати і реалізовувати свої проекти.
Отже, на мою думку впровадження краудфандингових платформ є на даний
час дуже актуальним та доречним. Дві платформи ми вже маємо, які доречі вдало
функціонують. Тому, не зволікайте і втілюйте свої ідеї в життя!
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