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Надієвець Л. М. Економіко-правовий статус криптовалют в Україні та за кордоном
Метою статті є розкриття економічної сутності криптовалют, дослідження зарубіжного досвіду використання цифрової валюти в ринкових 
економіках і можливостей його адаптації до умов України. Зосереджено увагу на перевагах та недоліках використання криптовалют у розвитку 
сучасної економіки. Узагальнено дефініції категорії «криптовалюта» з різних літературних джерел. Визначено, що першою і найбільш пошире-
ною криптовалютою в різних країнах світу є біткойн. З’ясовано особливості емісії та обігу криптовалют в Україні та за кордоном. Розглянуто 
міжнародний досвід роботи з криптовалютою та визначено її потенційний вплив на розвиток вітчизняної економіки. Досліджено економіко-
правовий статус вітчизняних і зарубіжних криптовалют. Запропоновано шляхи подолання правового вакууму режиму роботи з вітчизняними 
та зарубіжними криптовалютами.
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в Украине и за рубежом
Целью статьи является раскрытие экономической сущности крип-
товалют, исследование зарубежного опыта использования цифро-
вой валюты в рыночных экономиках и возможностей его адаптации 
к условиям Украины. Сосредоточено внимание на преимуществах и 
недостатках использования криптовалют в развитии современной 
экономики. Обобщены дефиниции категории «криптовалюта» в раз-
ных литературных источниках. Определено, что первой и наиболее 
распространенной криптовалютой в разных странах мира является 
биткойн. Выяснены особенности эмиссии и обращения криптовалют 
в Украине и за рубежом. Рассмотрен международный опыт работы 
с криптовалютой и определено ее потенциальное влияние на разви-
тие отечественной экономики. Исследован экономико-правовой ста-
тус отечественных и зарубежных криптовалют. Предложены пути 
преодоления правового вакуума режиму работы с отечественными и 
зарубежными криптовалютами.
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Both in Ukraine and Abroad
The article is aimed at disclosing the economic essence of cryptocurrency, 
researching the foreign experience in the use of digital currency in market 
economies and the possibilities of its adaptation to the conditions of Ukraine. 
Attention is focused on the advantages and disadvantages of using cryptocur-
rency in the development of the modern economy. Definitions of the category 
of «cryptocurrency» from different literary sources have been generalized. It 
has been defined that the first and most widespread cryptocurrency in dif-
ferent countries of the world is the Bitcoin. The features of issue and circula-
tion of cryptocurrency both in Ukraine and abroad have been clarified. The 
international experience of work with cryptocurrency was considered and its 
potential influence on development of the national economy was determined. 
The economic and legal status of national and foreign cryptocurrencies was 
researched. The ways of overcoming the legal vacuum of the mode of work 
with national and foreign cryptocurrencies have been proposed.
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За результатами вивчення світового досвіду діяль-
ності фінансових компаній можна стверджувати, 
що сьогодні існує безліч реальних можливостей 

для адаптації провідних інноваційних підходів до орга-
нізації та ведення бізнесу. Водночас останні мають зде-
більшого точковий і несистемний характер. До числа 
найбільш перспективних напрямків розвитку фінансо-
вого сектора належить впровадження інформаційних 
технологій та просування компаній в мережі Інтернет, 
зокрема в його мобільному сегменті. У результаті цьо-

го створюється новий формат бізнесу, важливе місце в 
якому найближчим часом може посісти така інновацій-
на форма грошей, як криптовалюта.

Економічна природа криптовалюти наразі актив-
но вивчається за кордоном, і серед останніх наукових 
робіт можна виділити статтю Метью Понсфорда «По-
рівняльний аналіз біткойну та інших децентралізованих 
віртуальних валют: правове регулювання в КНР, Канаді і 
США» [1], в якій автором зіставлено діаметрально про-
тилежні підходи до їх регулювання, окреслено можливі 
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загрози та перспективи від їх використання. Також до-
слідженню функціональних можливостей нової форми 
грошей та особливостям її ціноутворення була присвя-
чена публікація колективу польських науковців під на-
звою «Коливання цін і використання біткойну» [2]. На 
даний момент саме біткойн є найбільш розповсюдже-
ною з-поміж близько шестиста криптовалют у світі, у 
зв’язку з чим саме на його прикладі зазвичай вивчається 
роль та можливості цифрових грошей.

Інтерес вітчизняних дослідників до даної про-
блематики є значно меншим, про що свідчать відповід-
ні публікації, які здебільшого пов’язані із банківською 
справою, адже роль електронних грошей у комерційних 
банках постійно зростає і потребує наукового обґрунту-
вання їх ефективного використання. Сучасні тенденції 
та перспективи розвитку електронних грошей були роз-
глянуті в монографії О. В. Мельниченка «Теорія, мето-
дологія та практика обліку, аналізу і аудиту електронних 
грошей в банках» [3]. Цілком вдалою можна вважати 
спробу теоретичного узагальнення криптовалютних 
відносин як феномена сучасної цифрової економіки та 
виявлення взаємозалежності між котируванням золота 
та біткойну в спільній публікації А. В. Колдовського та 
К. В. Чернеги «Проблемні аспекти теоретичного осмис-
лення криптовалюти як явища сучасної інформаційної 
економіки» [4].

Метою статті є розкриття економічної сутності 
криптовалют, дослідження зарубіжного досвіду вико-
ристання цифрової валюти в ринкових економіках та 
можливостей його адаптації до умов України.

У міру того, як з кожним роком технології усклад-
няються, попит на них зростає в геометричній 
прогресії, оскільки інновації спрощують життя 

споживача як у корпоративній, приватній і державній, 
так і в інших сферах діяльності. Світова економічна 
криза вчергове висвітлила кілька ключових проблем, 
зокрема активний вплив політики на економіку та не-
ефективність використовуваних фінансових механізмів. 
У результаті такий вплив став поштовхом для створення 
нових технологій, покликаних підвищити ефективність 

функціонування фінансової сфери. Одним із таких мож-
ливих інструментів є використання криптовалют.

Минуло близько 8 років з часу, коли з’явилася пер-
ша криптовалюта «біткойн» (у 2009 р.) завдяки розроб-
кам Сатоші Накамото, яка поступово набирає популяр-
ність серед населення планети. За даними блогу Visual 
Capitalist, станом на початок вересня 2017 р. обсяг крип-
товалют у світі оцінювався у $146,2 млрд. Левова частка 
(47%) припадала на біткойн, а 19% займав Ethereum [5].

На даний момент у світі кількість видів криптова-
лют уже наближається до тисячі, і ринок продо-
вжує зростати. У зв’язку з обігом та створенням 

криптовалют виникає питання про її правове врегулю-
вання на національному та на міжнародному рівнях. Тут 
виникають чимало перешкод, які необхідно в майбутньо-
му подолати. Очевидною із них є та, що чимало людей 
навіть не знають про можливе існування криптовалюти. 

Вчені досить детально досліджують проблеми та 
можливості використання криптовалюти, віртуальних 
валют, в основу яких покладено технологію «блокчейн» 
(табл. 1).

Наступною дилемою є недостатнє обговорення та 
відсутність опрацювання сутності біткойну та його ана-
логів з боку державних органів при прийнятті законів 
чи інших нормативних актів.

Біткойн – це перша і найвідоміша з безлічі інших 
віртуальних електронних валют. Термін «біткойн» запо-
зичений з англійської мови (bitcoin) і утворився шляхом 
злиття двох слів: bit (мінімальна одиниця комп’ютерної 
пам’яті) і coin (монета) [10].

Біткойн кваліфікують як віртуальну валюту, гро-
шовий сурогат, електронну послугу, електронну інфор-
мацію, нематеріальну цінність, приватні гроші, вірту-
альний товар тощо.

Біткойн функціонує без будь-якого контролюючо-
го органу або центрального банку; обробка транзакцій і 
емісія здійснюються колективно учасниками мережі, до-
зволяє проводити будь-які операції анонімно, без іден-
тифікації користувача. Біткойн має відкритий вихідний 
код; ніхто не володіє і не контролює біткойни, але всі 

таблиця 1

Дефініції категорії «криптовалюта» в різних літературних джерелах

№ з/п Визначення поняття Джерело

1 Криптовалюта – це цифрова або віртуальна валюта, що 
використовує криптографію для забезпечення безпеки

Cryptocurrency (2016). URL: http://www.investopedia.
com/terms/c/cryptocurrency.asp

2

Криптовалюта – це фідуціарна цифрова валюта, валютний 
курс якої встановлюється на підставі вільно плаваючого ре-
жиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку 
з повною відсутністю контролю з боку центробанків

Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна 
природа сучасних криптовалют. Міжнародна еконо
мічна політика. 2014. № 1. С. 60–79

3 Криптовалюта – це віртуальне джерело фіктивного капіталу
Ковальчук Т., Паливода К. Цифрова валюта як вірту-
альне джерело фіктивного капіталу. Банківська спра
ва. 2014. № 1-2. С. 3–11

4
Криптовалюта – вид цифрової валюти, чиї емісія та облік 
засновані на асиметричному шифруванні nf застосуванні 
різних криптографічних методів захисту

Майстер-клас із криптовалют: навіщо цьому вчитись? 
URL: https://24tv.ua/kriptovalyuta_shho_tse_yak_
pratsyuye_bitkoin_yak_zarobiti_ta_riziki_n857740

Джерело: складено за [6–9].
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можуть стати учасниками мережі. Мережа біткойн за-
снована на так званому «блокчейні» (ланцюжку блоків) і 
являє собою публічний реєстр, який зберігає дані про всі 
транзакції системи. Усі транзакції захищені електронни-
ми підписами користувачів – учасників мережі, які видо-
бувають біткойн і проводять з ними будь-які операції.

Спеціального режиму щодо біткойну в Україні 
не встановлено, тому що вищезгадане питання 
про криптовалюту не виникало при обговорен-

ні та прийнятті законів. У листі НБУ «Щодо віднесен-
ня операцій з «віртуальною валютою/криптовалютою 
«Bitcoin» до операцій з торгівлі іноземною валютою» 
від 08.12.2014 р. № 29-208/72889 визначено Bitcoin як 
«грошовий сурогат», який не має забезпечення реаль-
ною вартістю і не може використовуватися фізичними 
та юридичними особами на території України як засіб 
платежу, оскільки це суперечить нормам українського 
законодавства [11].

Для з’ясування правової природи біткойну важ-
ливо звернути увагу на те, що у ЗУ «Про Національний 
банк України» визначено, що грошовий сурогат – це 
будь-які документи у вигляді грошових знаків, що від-
різняються від грошової одиниці України, випущені в 
обіг не НБУ і виготовлені з метою здійснення платежів 
у господарському обігу. Водночас ознаки криптовалю-
ти не підпадають під поняття «електронний документ», 
оскільки під останнім розуміється документ, інформа-
ція в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
враховуючи обов’язкові реквізити документа. Таким 
чином, поняття криптовалюти не враховується грошо-
вим сурогатом [12].

Першою позицією є те, що біткойн – це сукупність 
інформації. У його основі лежить блокчейн – зашифро-
ваний масив даних про всі операції, які були проведені в 
розподіленій мережі за весь час її існування.

Другою позицією є те, що біткойн є близьким 
до товару, тому що національне законодавство не дає 

чіткого визначення товару як такого, а позначає лише 
частину цього поняття для конкретних правовідносин. 
Іншою позитивною стороною цього є те, що криптова-
люта підпадає під бартерні (товарообмінні) операції в 
розумінні Податкового, Цивільного та Господарського 
кодексів України. 

Специфічна природа криптовалюти зумовлює те, 
що відповідне питання не є першочерговим для вирі-
шення (рис. 1). Але все ж таки зараз світові тенденції та 
реалії змушують змінювати своє ставлення до цієї про-
блеми. Найбільш гострою перешкодою стає механізм 
закріплення в законодавстві поняття та обігу криптова-
люти. Звичайно, не легким є процес створення цифрової 
валюти, але врегулювання відносин щодо криптовалюти 
є дуже серйозною дилемою. 

Також виникає питання про те, чи варто взагалі 
допускати обіг відповідної криптовалюти в меж-
ах юрисдикції конкретної держави, враховуючи 

переваги та недоліки використання криптовалют зага-
лом (рис. 2). 

У Росії, Ісландії, Китаї, В’єтнамі, Болівії, Бангладеш 
та Еквадорі криптовалюту вважають нелегальною і на-
магаються заборонити або обмежити її використання 
на законодавчому рівні, вважаючи, що біткойн обслуго-
вує оборот тіньової економіки.

США, Німеччина, Японія, Франція, Фінляндія, 
Польща, Туреччина та інші країни не тільки дозволили 
обіг відповідної валюти, але й законодавчо закріпили чи 
підкріпили правовий режим, роз’яснили поняття біт-
койнів та аналогів.

У квітні 2017 р. уряд Японії офіційно визнав біт-
койн платіжним засобом, який виконує функцію валю-
ти. Водночас офіційною грошовою одиницею залишила-
ся лише єна.

Ще одна країна – Південна Корея – заявила про 
намір легалізувати криптовалюти.

 

Характерні риси
криптовалют  

Контроль за грошовою
масою здійснюється

за допомогою відкритого
алгоритму 

та не залежить від
монетарної політики
центрального банку 

Висока швидкість
транзакцій 

Використання
псевдоніму

(біткойн-адреси) 
 

Перевірка усіх угод має
децентралізований

і публічний характер
 
 

Майнінг, тобто їх
створення за допомогою

комп’ютера
 

 

Мінімальна плата
за транзакцію 

Кожна транзакція
відображається

у відкритій базі даних,
змінити яку неможливо 

Електронні гаманці
безпосередньо

не пов'язані
з ідентифікаційною
інформацією про їх
власників, водночас

мова не йде і про
повну анонімність

користувачів

 

 

Рис. 1. характерні риси криптовалют
Джерело: узагальнено за [13, c. 112; 14, c. 38].
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Законодавство ЄС розглядає біткойн як цифро-
ве відображення вартості, яке: а) не підтверджено цен-
тральним банком чи державним органом б) не при-
в’язане до юридично встановлених валютних курсів; 
в) може бути використане як засіб обміну для купівлі 
товарів і послуг, їх передачі та зберігання; г) може бути 
придбане в електронному вигляді.

В Австралії біткойн розглядається як власність,  
а транзакція з ним – як бартер. У Канаді біткойн визна-
чається як нематеріальний актив, а транзакція з ним – 
як бартер. В Ізраїлі біткойн не підпадає під правовий 
статус валюти ні як фінансове забезпечення, ні як актив, 
що обкладається податком. Кожного разу, коли прода-
ється біткойн, продавець повинен сплатити податок на 
приріст капіталу [14, c. 45–46].

Штат Каліфорнія першим із всіх дозволив викорис-
товувати криптовалюту, прийнявши Assembly Bill 129. 
Цей закон дозволяє будь-якій корпорації, асоціації чи 
фізичній особі брати участь в обороті грошей, відмінних 
від законних платіжних систем. Але проблема у штаті Ка-
ліфорнія полягає в тому, що Assembly Bill 129 не врегу-
льовує ведення криптовалютного бізнесу. У Нью-Йорку 
відповідна проблема вирішена в серпні 2015 р. шляхом 
законодавчого закріплення у New York Codes, Rules and 
Regulations Департаментом фінансових послуг. Прийнят-
тя Bitlicense – ліцензії на введення криптовалютного біз-
несу – тут є водночас позитивним і негативним. 

Причини надання дозволу в обіг криптовалюти та 
її певного врегулювання були зумовлені тим, що ком-
панії, особливо стартапи, активно почали її використо-
вувати, з’явилися різноманітні біржі, страхові компанії, 
що не боялися ризиків із нестандартними грошима. З 
іншого боку, необхідність втручання держави в особі її 
органів була продиктована тим, що біткойн став платіж-
ним засобом діяльності Даркнету. Це анонімна мережа, 
яка сьогодні активно функціонує в мережі Інтернет по 
всьому світу. Вона схожа на чорний ринок, де можна 
придбати зброю, наркотики, людей, фальшиві гроші та 
документи [15].

Проблемним питанням є також суб’єкти криптова-
люти і відносини між ними. Тут мова йде про те, хто має 
право створювати криптовалюту та здійснювати опера-
ції щодо неї. Найбільш доцільним є те, що відповідно до 
пункту 1.13 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні» визначено, що емітентом елек-
тронних платіжних засобів є винятково банк [16]. Крім 
того, банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере 
на себе зобов’язання з їх погашення. Проте банки в Укра-
їні не займаються створенням криптовалюти. 

На жаль, піддаючись загальній тенденції, чимало 
держав все ж таки не встановлюють режим прийнят-
тя криптовалюти через її специфічну природу. Органи 
влади намагаються пояснити сутність біткойнів та його 
аналогів, але наразі питання про правову природу є не-
врегульованим. До таких країн належать Україна, Чилі, 
Бразилія, Данія, Малайзія та інші.

В Україні, яка входить в топ-5 з кількості створених 
біткойн-гаманців, де здійснює свою діяльність 
найбільше у СНД агентство Kuna і дуже розвину-

та спільнота з цифрових валют, на законодавчому рівні 
правовий режим не визначено. Хоча існує роз’яснення 
НБУ щодо правомірності використання віртуальної ва-
люти (криптовалюти), де вона визначена як грошовий 
сурогат, що не є нормативним роз’ясненням і в принци-
пі підлягає критиці. Крім того, є рішення апеляційного 
суду м. Києва від 12.10.2016 р.у справі № 753/599/16, де 
позивач обґрунтовує свою позицію тим, що біткойн –  
це майнові права на записи у відкритій базі даних 
блокчейн. Її матеріальна цінність підтверджується їх 
вартістю на світових онлайн-майданчиках для торгів-
лі та підлягає судовому захисту. Суд, посилаючись на 
вищезгадане роз’яснення НБУ, вважає, що біткойн не є 
річчю в розумінні ст. 179 Цивільного кодексу України, 
тому що не має ознак матеріального світу та не є про-
дукцією. Крім того, криптовалюта не має ознак майно-
вих прав [17, с. 179].

Недоліки застосування
криптовалют

 Переваги використання криптовалют  

  невизначений правовий
    статус;

 

 

 

велика волатильність;  

 
використовуються в тіньовій
економіці 

 

 низька вартість переказів, що особливо актуально
для мікропереказів;
відносна швидкість руху грошей між різними
користувачами та країнами;
простота та гнучкість для користувача
з одночасною системою безпеки;
публічна реєстрація угод і псевдонімність рахунків
забезпечують як прозорість роботи системи,
так і її секретність;
неможливість конфіскації коштів;
незалежність від роботи банківської системи
для руху капіталу;
менше бюрократичних перепон

 
 

 
 

 
  

 
  
 

 
  


















Рис. 2. переваги та недоліки випуску та обігу криптовалют
Джерело: узагальнено за [13, c. 113–114].
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Існують держави, що взагалі різноманітними за-
собами забороняють використання криптовалюти, що 
зумовлено високими ризиками щодо її використання 
та необхідності детального опрацювання відповідно-
го явища, але все ж таки вони проявляють інтерес до її 
існування та законодавчого закріплення. Серед таких 
країн – Китай (КНР), про що згадувалося вище. У бе-
резні 2014 р. Народний банк рекомендував китайським 
банкам і платіжним системам до 15 квітня цього ж року 
закрити рахунки 15 веб-ресурсів, які використовува-
ли торгівлю біткойна. Крім того, це було підтверджено 
на зустрічі представників Народного банку Китаю, що 
остаточно призвело до закриття рахунків клієнтів щодо 
здійснення операцій з торгівлі криптовалютою. Але в 
січні 2016 р. Народний банк Китаю повідомив про зу-
стріч, на якій обговорювалося питання про можливість 
запуску власної цифрової валюти [10].

Другою проблемою, яка є найбільш фундамен-
тальною і очевидною, є правова природа крип-
товалюти. З вищеописаного можна зробити 

висновок, що на міжнародному рівні сьогодні відсутня 
єдність в розумінні правової природи криптовалюти, 
тому держави по-різному визначають поняття біткойна 
та його аналогів. 

Європейський суд у рішенні від 22.10.2015 р. ви-
значив, що біткойн необхідно вважати валютою (засо-
бом платежу), а не товаром. Це було обумовлено тим, що 
виникали певні труднощі щодо оподаткування крипто-
люти. Відповідне рішення встановило, що всі операції, 
пов’язані з обміном біткойнів (bitcoin), будуть оподатко-
вуватися так само, як і операції з традиційними валю-
тами. Європейська судова практика по суті прирівняла 
криптовалюту до законного платіжного засобу, а обмін 
грошових коштів – до «валютно-обмінної операції». Але 
все ж таки, згідно з чинним законодавством ЄС, цифро-
ва валюта вважається товаром і підпадає під регулюван-
ня Цивільного законодавства і Директиви ЄС про ПДФ 
як товар, а договір купівлі-продажу щодо криптовалюти 
є договором-купівлі продажу товару.

Європейський Суд у своєму рішенні у справі Skatte-Skatte-
verket v. David Hedqvist (C-264/14) постановив суб’єктів, 
які займаються обміном національних валют на вірту-
альну криптовалюту Bitcoin, звільнити від ПДВ [9]. 

Прикладом несприятливої податкової політики є 
позиція Австралії. Мова тут йде про те, що, керуючись 
листом та інструкцією Податкової служби Австралії, на 
практиці існує проблема з подвійним оподаткуванням: 
один раз податок на товари і послуги береться при об-
міні фіатних грошей на цифрові валюти, а другий раз – 
при оплаті товарів і послуг за їх допомогою [10].

В Україні до криптовалютних операцій застосо-
вуються стандартні правила оподаткування. Питання 
щодо податку на додаткову вартість є досить спірним, 
тому що криптовалюта не визначена як товар на зако-
нодавчому рівні.

Як було згадано, США дозволили обіг криптова-
люти, але існують різні думки щодо її правової природи. 
Уже сформувалася прецедентна практика, завдяки чому 
в цій державі криптовалюти розглядають як «валюту 

або іншу форму грошей». У штаті Вашингтон цифрова 
валюта – це об’єкт грошових переказів у зв’язку з ви-
могами Закону «Про уніфікацію грошових послуг». Крім 
того, у вересні 2015 р. Американська державна комісія, 
яка займається біржовими ф’ючерсними контрактами, 
прирівняла біткойн до біржових товарів.

Щодо проведення відповідних дій із крипто валю-
тою, є тенденція до введення ліцензії на цифрову валюту. 
Прикладом є ст. 200 глави 1 розділу 23 Нью-Йоркського 
кодексу правил та відносин, яка була прийнята сила-
ми Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк 
в липні 2015 р. У цьому документі визначено поняття 
криптовалюти, порядок отримання ліцензії, порядок і 
строк подання скарги і сплати збору. Проте проблемою 
є тривалий період надання права на введення крипто-
валютного бізнесу. Ліцензію через рік після її введен-
ня отримали лише Circle (біткойн-гаманець) і Ripple 
(фінансово-технічний стартап), а близько 26 інших ком-
паній ще чекали на підтвердження своїх заявок. 

Вищезгаданий закон «Про уніфікацію грошових 
послуг» (щодо штату Вашингтон) встановлює, що ком-
панії можуть використовувати криптовалютні перекази 
жителя Вашингтона після отримання Вашингтонської 
ліцензії оператора по переказу грошових коштів. Ця 
вимога стосується як бірж, що надають послуги з об-
міну фіатних грошей на криптовалюти і навпаки, так і 
обміну тільки цифрових грошей. Компанії, які надають 
криптовалютні гаманці, повинні провести аудит безпе-
ки комп’ютерної системи для того, щоб отримати від-
повідну ліцензію. Транзакції між фізичними особами в 
криптовалюті не потребують дозволу [9].

В Україні формується деяка сприятлива судова 
практика на користь біткойну. Прикладом цього є рі-
шення 13 жовтня 2016 р. Харківського апеляційного ад-
міністративного суду, у якому зазначено, що всі операції, 
що проводяться з E-DinarCoin, можуть бути прирівняні 
до операцій зі звичайними грошима [14, c. 43].

Очевидною проблемою, що випливає із відносин 
між суб’єктами криптовалют, є захист прав.  
У листі НБУ наголошується, що всі ризики 

за використання в розрахунках «віртуальної валюти/
криптовалюти» несе учасник розрахунків за ними. На-
ціональний банк України як регулятор не відповідає за 
можливі ризики і втрати, пов’язані з використанням 
«віртуальної валюти/криптовалюти». 

В Україні 25 вересня 2017 р. вперше у світі відбу-
лася електронна трансатлантична угода з обміну неру-
хомості на криптовалюту. Підприємець Марк Гінзбург 
фактично обміняв свою київську квартиру на Ethereum. 
У процесі угоди сторони використали смарт-контракт 
блокчейну Ethereum [10].

Найбільш гостро постає проблема застосування 
кримінальної відповідальності за дії, вчинені із засто-
суванням криптовалют. Прикладом цього є рішення 
Окружного суду Флориди, у якому суд дійшов висновку 
про те, що будь-який незначний продаж біткойну тому, 
хто планує використовувати її в злочинних цілях, не є 
достатньою підставою для обвинувачення в легаліза-
ції доходів, отриманих незаконним шляхом, навіть при 
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тому, що злочинний намір є очевидний у результаті про-
дажу криптовалюти.

У Листі НБУ від 8 грудня 2014 р. № 29-208/72889 
зазначається, що діяльність з купівлі-продажу біткойну 
за долари США або іншу іноземну валюту має ознаки 
функціонування так званих фінансових пірамід та може 
свідчити про потенційне залучення у здійснення сумнів-
них операцій відповідно до законодавства про протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванню тероризму [11]. Європейський 
Союз у цій проблемі є уже близьким до прийняття від-
повідних змін у Директиві № 2015/849 «Про запобігання 
використання фінансової системи для цілей відмивання 
коштів або фінансування тероризму». 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, варто наголосити, що режим крип-

товалюти в Україні та багатьох країнах світу знаходить-
ся у правовому вакуумі. Для того, щоб подолати цю про-
блему, необхідно забезпечити:

1) відкритість інформації про емітента, порядок 
емісії та обігу криптовалют для кожного споживача і за-
конодавця;

2) перегляд державної політики щодо біткойну та 
аналогів;

3) законодавче роз’яснення і закріплення цього по-
няття через прийняття відповідних норм у сфері податко-
вого, банківського, цивільного та господарського права;

4) введення відповідної ліцензії на криптовалютну 
діяльність, яка мінімізує відмивання коштів або фінан-
сування тероризму.

Ці заходи дадуть можливість підлаштувати право-
вий режим криптовалюти під актуальні світові події та 
реальне становище в державі.                   
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