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Постановка проблеми. Світ не стоїть на місці і з 

кожним днем людство дізнається про появу чогось но-
вого, незвичайного. Майже 10 років минуло з дня за-
пуску системи Bitcoin, першої та найпопулярнішої 
криптовалюти сьогодення. Цифрові валюти весь час 
прогресивно розвиваються та поширюються у викори-
станні в різних країнах світу. Україна також не стала 
винятком, тож, важливим та водночас складним пи-
танням постає процес контролю та регулювання опе-
рацій з віртуальними валютами.  

Проте, до сьогодні, не було досягнуто спільної 
думки щодо того, чи потрібно ставитися до цифрових 
активів аналогічно до вже існуючих, використовуючи 
чинні правила, чи потрібно розробити іншу систему. 
Тому, ця тема потребує подальших і більш глибоких 
досліджень у правовій сфері законодавства стосовно 
віртуальних валют, створення механізму перевірки 
конвертації та обмінних курсів криптовалют, подібно 
до того, що існує для традиційних фінансових схем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питань, які стосуються визначення економічної 
сутності, здійснення операцій з криптовалютами та за-
стосування різних підходів щодо їх контролю, знахо-
дяться в колі уваги багатьох відомих вітчизняних та 
зарубіжних вчених, серед яких слід виділити роботи: 
О. Загнітко, А. Кувшинова, Ю. Федорова, І. Ефре- 
менко, Т. Панасенкова, В. Сословського, С. Алонсо, 
Р. Нельсон. 

У більшості робіт наголошується на перспективі 
запровадження віртуальних валют у сучасний світовий 
фінансовий простір та стрімкий розвиток економіки 
через вплив нового віртуального активу. Проаналізо-
вано способи нормативно правового регулювання,  
перспективи і ризики використання цифрових валют 
в різних країнах світу та спроби оподаткування опера-
цій із ними.  

Тож, на даному етапі Україна та більшість країн 
світу намагаються не відставати від інновацій та ін- 
тенсивно розробляють інструменти для впровадження 
та регулювання операцій з віртуальними валютами.  

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 
запровадження контролю віртуальних валют (крипто-
валют) в Україні на основі аналізу міжнародного до- 
свіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
нім часом багато інновацій у фінансовій галузі стали 
настільки суперечливими і представляють стільки ж 
проблем для регуляторів і політиків, скільки крипто-
валюти. Сьогодні на базі прогресивного розвитку еко-
номічної та технологічної сфери в багатьох країнах 
світу суспільство активно використовує цей віртуаль-
ний актив. Спостерігається велика кількість щоденних 
транзакцій з віртуальними валютами по всьому світу, 
а саме, протягом третього кварталу 2019 року з 
Ethereum їх здійснено понад 705 000 одиниць в день 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Середня кількість щоденних транзакцій з віртуальними валютами  
в ІІІ кварталі 2019 року, тис. одиниць [1] 

 
Унаслідок інтенсивного попиту на інноваційний 

продукт, кожна країна по-різному сприйняла його по-
ширення. Одні держави активно запроваджують про-
ведення операцій з віртуальними валютами на законо-
давчому рівні, інші, навпаки, вносять істотні обме-
ження та забороняють її використання.  

У той час як уряд кожної країни має змогу конт-
ролювати паперові валюти, використовуючи центра- 
льні банки, які застосовують, так звану монетарну по- 

літику. Вони також мають можливість відслідковувати 
рух валюти, визначати, хто отримує прибуток від цього 
руху, збирати податки і відстежувати злочинну діяль-
ність. Весь цей контроль втрачається, коли неурядові 
органи створюють свої власні валюти — криптовалюти. 

Регулятори для позначення віртуальних валют в 
основних нормативних заявах та публікаціях викорис-
товують різні терміни (рис. 2). 
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Рис. 2. Найпопулярніші терміни для представлення віртуальної валюти в основних нормативних заявах  

та публікаціях станом на 01.01.2019 року [2] 
 
Найчастіше використовується назва «віртуальна 

валюта», зокрема, країнами Європейського Союзу, 
відповідно до Рішення Європейського Суду Справед-
ливості у справі С-264/14 та П’ятої Директиви ЄС про 
запобігання використанню фінансової системи з ме-
тою відмивання коштів та фінансування тероризму. 
Також не менш популярними є терміни «криптова-
люта», «цифрова валюта» та «цифровий актив», що ви-
користовувались взаємозамінно.  

Оскільки все частіше люди залучаються до вико-
ристання віртуальних валют, більшість національних 
та регіональних органів влади різних країни світу на-
магаються встановити певні правові норми. Якщо 2017 
рік був роком ICO, то 2018 рік став роком регулятив-
ного обліку операцій з віртуальними валютами. Для 

створення правової бази, щодо контролю ринку вірту-
альних валют, в першу чергу, держава повинна визна-
чити економічну сутність віртуальних валют. Деякі те-
рміни, що використовуються країнами для посилання 
на віртуальну валюту, включають цифрову валюту (Ар-
гентина, Таїланд та Австралія), віртуальний товар (Ка-
нада, Китай, Тайвань), крипто-токен (Німеччина), то-
кен-платежу (Швейцарія), кібер-валюти (Італія і Лі-
ван), електронна валюта (Колумбія та Ліван) та вірту-
альний актив (Гондурас і Мексика) [3]. 

При використанні та інвестуванні у віртуальні ва-
люти, виникає питання щодо оподаткування цих про-
цесів. Тож, постає завдання в класифікації криптова-
лют і конкретних видів діяльності та визначення дохо-
дів. Країни класифікують віртуальні валюти по різ-
ному для цілей оподаткування табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація віртуальних валют для цілей оподаткування 

№ 
з/п 

Назва країни Визначення віртуальної валюти 

1 Ізраїль оподатковується як активи

2 Болгарія оподатковується як фінансовий актив

3 Швейцарія оподатковується як іноземна валюта

4 Аргентина та Іспанія що підлягає податку на прибуток

5 Данія що підлягають податку на прибуток та збитки 

6 Об'єднане Королівство корпорації сплачують податок на прибуток, неінкорпоровані підприєм-
ства сплачують податок на прибуток, фізичні особи сплачують податок 
на прибуток від капіталу 

Розроблено автором на основі джерела [3]. 

 
На веб-сторінці цифрових валют «Фінансове спо-

живче агентство Канади» зазначається, що можна 
здійснювати операції з віртуальними валютами [4]. 
Проте криптовалюти, включаючи Вitcoin, не вважа-
ються законним платіжним засобом у Канаді. Подат-
кове законодавство країни застосовує до операцій із 
віртуальними валютами податок на прибуток, а вико-
ристання віртуальних валют для оплати товарів або 
послуг оподатковується податком з продажу товарів  
і послуг (GST/HST). Із 1 лютого 2018 року The Globe 
and Mail повідомили, що Комісія з цінних паперів в 

Онтаріо схвалила перший у країні блокчейний фонд — 
Blockchain Technologies ETF [5]. 

Уряд Мексики в березні 2018 року у законодав-
стві прописав розділ про операції з «віртуальними ак-
тивами», які визначаються як цінність в електронному 
вигляді, зареєстрована та така, що використовуються 
особами як засіб оплати за всі види юридичних опера-
цій, які можуть бути передані лише електронним спо-
собом. Центральний банк Мексики дозволяє фінансо-
вим компаніям здійснювати операції з віртуальними 
активами, із попередженням про ризики [6]. 
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Держави-члени Європейського Союзу в лютому 
2018 року в особі Європейських наглядових органів з 
цінних паперів, банку, страхування та пенсійного за-
безпечення спільно випустили попередження для ко-
ристувачів віртуальних валют про ризики і нерегульо-
ваність криптовалютного ринку [7]. Єдиний банк 
(ЄБА) пропонує окремий режим регулювання, щоб 
зменшити фінансові ризики. 

У Франції прийнято указ про активне викорис-
тання системи Blockchain для широкого спектру фі-
нансових інструментів, що набув чинності 1 липня 
2018 року [8]. Французьке Управління фінансового  
ринку та контролюючі органи зазначили, що крипто-
валюти є фінансовим інструментом відповідно до за-
конодавства, і, отже, не потрапляють під нормативно-
правову базу реальних валют. Конкретні ставки опо-
даткування ICO французька влада поки не називає, 
однак експерти відзначають, що саме по собі залу-
чення інвестицій за рахунок випуску цифрових валют 
має обкладатися ПДВ за ставкою в 20% [9].  

Федеральний орган фінансового нагляду Німеч-
чини кваліфікує віртуальні валюти як фінансові ін-
струменти [10]. Компанії та особи, які здійснюють 
операції з віртуальними валютами, повинні отримати 
дозвіл від BaFin заздалегідь. 

У лютому 2018 року Федеральне міністерство фі-
нансів Німеччини опублікувало інформацію про пода-
ток на додану вартість (ПДВ) щодо Bitcoin та інших 

віртуальних валют. Наголошено на тому, що викорис-
тання криптовалют, як засобу платежу, звільняється 
від оподаткування. 

4 квітня 2018 року Міністерство фінансів Польщі 
наголосило на податкових наслідках від торгівлі  
криптовалютами. Дохід від операцій з віртуальними 
валютами підлягає податку на прибуток зі ставками 18 
та 32%, тоді як продаж чи купівля віртуальних валют 
вважається передачею майнових прав, на яку поши-
рюється ставка 1% на вартість транзакції [11]. 

Китай вживає активні дії щодо заборони розпов-
сюдження криптовалютного ринку. Почавши із забо-
рони ICO, країна наказала заблокувати банківський 
рахунок, пов'язаний з біржами і встановила загально-
національну заборону на доступ в Інтернет і мобіль-
ний доступ до всіх речей, пов'язаних з використанням 
віртуальних валют [12]. 

Тож, можемо спостерігати неоднозначне став-
лення урядів різних країн до регулювання ринку вір-
туальних валют. Було опубліковано багато попе- 
реджень, випущених різними державами, щодо поне-
сення певних ризиків при використанні віртуальних 
валют. Уряди певних країн, крім застережень, розши-
рюють свої закони щодо відмивання грошей, боротьби 
з тероризмом та організованими злочинами, що вклю-
чають криптовалютні ринки. У табл. 2. представлено 
застосовування нормативно-правової бази до віртуаль-
них валют у різних країнах. 

 
Таблиця 2 

Застосування нормативно-правової бази до віртуальних валют у різних країнах світу 

Країна Визначення 
криптовалюти 

Відповідальний 
регулюючий орган 

Законодавство 

Канада  Засіб обміну 

Канадські адміністратори 
цінних паперів (CSA); 
аналіз фінансових опера-
цій і звітів; 
центр (FINTRAC) 

Закон про відмивання грошей і фінансування 
тероризму (очікується); 
закон про цінні папери 

Мексика 
Платіжний  
інструмент 

Центральний банк Мек-
сики; 
національна банківська 
комісія і комісія з цінних 
паперів (CNBV) 

Закон про регулювання інститутів фінансових 
технологій (Закон Фінтех) діє з 10 березня 2018 
року 

ЄС Засіб обміну 

Європейське управління з 
цінних паперів і ринків 
(ЕСМ); 
Європейське банківське 
управління (ЄБА); 
Європейська комісія  
і парламент 

Директива про боротьбу з відмиванням грошей 
(5AMLD); 
MiFID II і ряд пов'язаних директив; 
директива 2018/843 (AMLD5), 2018] внесення 
поправок в Директиву (ЄС) 2015/849 про запо-
бігання використанню фінансової системи з 
метою відмивання коштів та фінансування те-
роризму 

Франція 
Нематеріаль-
ний актив 

Autoritй des Marchйs 
Financiers (AMF); 
Autoritй de Contrфle 
Prudentiel et de Rйsolution 

Закон PACTE (очікує на розгляд та введення у 
2019 році); 
Фінансовий та валютний кодекс 

Німеччина  
Фінансовий 
інструмент   

Бундесбанк; 
федеральний орган фінан-
сового нагляду 

Закон про банківську діяльність (KWG); 
статут торгівлі цінними паперами (WPHG); 
статут страхового нагляду (VAG); 
Кодекс капітальних інвестицій (KABG); 
статут нагляду за платіжними послугами (ZAG)

Китай - 
Народний банк Китаю 
(PBC); 
державна рада 

Закон про боротьбу з ПМР; 
заборона на обмін криптовалютами до фіату; 
заборона на ICO 

Розроблено автором на основі джерела [2]. 
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Впроваджуючи розробки стосовно державного 
контролю віртуальної валюти зменшується рівень фі-
нансових ризиків, мінімізуються проблеми, пов'язані з 
ухиленням від сплати податків та відмиванням гро-
шей.  

Серед українських користувачів спостерігається 
використання бірж з обміну криптовалют, які пропо-
нують обмін на гривню, а саме: Kuna, Exmo та BTC 
TRADE UA. Помітними учасниками ринку віртуаль-
них валют є компанії-емітенти власних криптовалют 
(токенів), зі значним обсягом залучених коштів, за 
2017-2018 роки 99,3 млн дол. США [13]. В Україні, не-
зважаючи на активне використання віртуальних ва-
лют, питанню законності, регулюванню та визнанню 
права власності на дані активи приділено недостатньо 
уваги, а визначення віртуальних валют для правової 
системи держави до цього часу є відкритим питанням. 
Виникає необхідність формування ефективної сис-
теми податкового контролю за операціями з крипто-
валютою як функції державного управління.  

У 2017 році до Верховної Ради України було по-
дано на розгляд два законопроекти про регулювання 
ринку криптовалюти та проект закону про внесення 
змін до Податкового Кодексу України з приводу опо-
даткування операцій із віртуальною валютою. Слід за-
значити, що дані проекти законів були відхилені та 
відправлені на доопрацювання. Наразі в Україні за- 
вершується підготовка концепції третього законопро-
екту про регулювання ринку криптовалюти.  

У 2018 році у Верховній Раді України було заре- 
єстровано ще два проекти закону №9083 та №9083 -1 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України 
відносно оподаткування операцій з віртуальними ва-
лютами». Відповідно до яких, держава буде контролю-
вати лише обмін віртуальних валют (криптовалют та 
токенів) на фіатні гроші (гривня). Операції з обміну 
криптовалюти на іншу криптовалюту відслідковува-
тися та контролюватися не будуть. Податок на додану 
вартість до операцій з криптовалютами застосовува-
тися не буде, за винятком операцій з продажу токенів-
активів, які забезпечують права на товари, які опо- 
датковуються згідно чинного законодавства. Податок 
на прибуток від діяльності з криптовалютами буде 
встановлений на пільгову ставку в період з 1 січня 2019 
по 1 січня 2024 року. Оприбуткування прибутку (до-
ходу) від операцій з продажу віртуальних валют для 
підприємств буде встановлено на рівні 5%, а по сплину 
2024 року — 18%. Для фізичних осіб ставка податку 
встановлюється на рівні 5% з прибутку (також слід 
враховувати 1,5% військового збору для фізичних осіб) 
без пільгового періоду [14].  

У альтернативному проекті № 9083-1 передбача-
ється окремий облік операцій з віртуальними акти-
вами для цілей податку на прибуток: ставка 18%  
(0% до 31.12.2029 року). Прописаний окремий облік 
для цілей ПДФО: ставка 18% до прибутку (0% до 
31.12.2029 року). Операції з придбання товарів за  
криптовалюту прирівнюється до продажу криптова-
люти за ціною товарів. Податок на додану вартість не 
є об’єктом розгляду, крім операцій з обміну токенів, 
що посвідчують права на товари, постачання яких 
оподатковується ПДВ [15]. 

Відповідно до міжнародного досвіду фінансовими 
регуляторами операцій із віртуальними валютами в 
Україні повинні бути Національний банк України, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку та Національна комісія, що здійснює регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг. Запрова-
дження фіскального контролю приведе до отримання 
додаткових надходжень до бюджетів, скорочення ті-
ньової економіки, протидії кіберзлочинності та фінан-
сування тероризму.  

Країни, які на законодавчому рівні визнали опе-
рації з віртуальними валютами, паралельно впрова-
дили механізм контролю над ними. Так, для того, щоб 
зареєструвати криптобіржу в Америці, необхідно ви-
конувати ряд вимог, де, згодом токен, що випуска-
ється, може розглядатися як цінний папір або валюта. 
У табл. 3 представлені провідні біржі віртуальних ва-
лют по всьому світу.  

 
Таблиця 3 

Провідні біржі віртуальних валют по всьому світу  
за даними трейдерів станом на квітень 2019 року 
№ 
з/п

Біржі віртуальних 
валют 

Кількість 
користувачів, % 

1 Віnance 29 

2 Bitmix 18 

3 Coinbase 15 

4 Bitfinex 14 

5 Bittrex 12 

6 BitStamp 11 

7 Kraken 9 

8 Poloniex 7 

Розроблено автором за даними джерела [16]. 

 
Для законного використання криптобіржі на фе-

деральному рівні потрібно здійснити реєстрацію, як 
оператор по переведенню грошових коштів у FinCEN 
(мережу по боротьбі з фінансовою злочинністю). Дана 
вимога відноситься не тільки до бірж і компаній, які 
надають послуги з обміну фіатних грошей та віртуаль-
них валют, а й до тих організацій, які надають крип-
товалютні гаманці, що в подальшому, тягне за собою 
переведення, обмін або продаж віртуальних валют. Та-
кож на рівні штатів для здійснення операцій з віртуа-
льними валютами потрібна ліцензія [17]. 

У листопаді 2017 року в Естонії набув чинності 
Закон про протидію відмиванню грошей і фінансу-
ванню тероризму, основою якого стала Директива Єв-
ропейського Парламенту і Ради 2015/849, яка перед-
бачає можливість надавати послуги, пов'язані з вірту-
альними валютами на підставі ліцензій наступних ви-
дів: постачальник послуг з обміну віртуальних ціннос-
тей на грошові та постачальник послуг гаманця вірту-
альних цінностей [18]. 

З квітня 2017 року Bitcoin визнаний в Японії офі-
ційним платіжним засобом. Але щоб скористатися 
цим правом, компанії повинні отримувати дорогі лі-
цензії. Як попередило Японське Агентство фінансових 
послуг, вклади в криптовалюті не застраховані за за-
конами про банківське регулювання. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, доречним 
було б ввести ліцензування та верифікацію на прове-
дення операцій з віртуальними валютами в Україні. 
Від обрання механізму регулювання діяльності з вико-
ристанням віртуальних валют в Україні, залежить ви-
рішення таких аспектів, як система оподаткування, 
дозвільні документи, оформлення операцій та права 
власності, механізм захисту від неправомірних дій. 
Тим самим, з’явиться можливість контролю на етапі 
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придбання віртуальних валют за фіатні гроші, момент 
їх продажу та отримання за них коштів. 

Висновки. На сьогодні всі інновації, пов’язані з 
розвитком технологій, дають можливість зростання 
економічної сфери країни. Тому уряд повинен звер-
тати увагу на технологічні галузі розвитку, в тому числі 
на Blockchain, віртуальні валюти і можливості, які 
вони дають. Чим швидше Україна створить механізм 
регулювання ринку криптовалют, тим швидше укра- 
їнці отримають переваги, які дає їм ця індустрія. За-
провадження контролю операцій із віртуальними ва-
лютами на основі введення ліцензування зменшить рі-
вень фінансових ризиків, мінімізує проблеми, пов'я-
зані з ухиленням від сплати податків та відмиванням 
грошей.  
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