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ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

КРИПТОВАЛЮТИ В  УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена   проблемним питанням  визначення правового статусу крипто валюти в Україні . Зазначена тема є досить 

актуальною, зважаючи на те, що криптовалюта  є новим явищем не тільки для нашої країни, але і для всього світу. До того ж 

крипто валюта  має тенденцію швидкого розвитку та проникнення в усі сфери суспільного життя.  Відповідно,  правова 

неврегульованість питання придбання, накопичення, зберігання, обміну криптовалют призводить до порушення прав суб’єктів 

цього  обігу.  Стаття знайомить  з дослідженням проекту Закону  України «Про обіг криптовалюти в Україні». Особлива увага 

акцентується на правових колізіях, які містить  зазначений законопроект . Автор простежує  також   можливе визначення  

правового статусу крипто валюти з точки зору положень, що містяться в  Міжнародному  стандарті  Бухгалтерського обліку 

№ 38 та Податковому  кодексі  України. Стаття, спираючись на останні рішення вітчизняних судів,  знайомить читача  з 

сприйняттям  правового статусу  крипто валюти працівниками української Феміди.  
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Постановка проблеми: Пройшло  менше   10 ро-

ків  з моменту,   коли   Bitcoin, як самий яскравий пре-

дставник криптовалют,   розпочав  свій  шлях краї-

нами  світу  і  за    короткий  час  був визнаний  у вели-

кій кількості держав. [1]  Слід констатувати, що сві-

това спільнота виявилася не готовою до спільного та 

однакового визначення природи криптовалюти  на 

правовому рівні.  І якщо законодавство ЄС   визначає  

Bitcoin як «цифрове представлення вартості, яке не 

підтверджено центральним банком або державним 

органом і не прив'язане до юридично встановлених 

валютних курсів,  яке може використовуватися як 

засіб обміну для покупки товарів і послуг, їх передачі 

та зберігання і може купуватися в електронному 

вигляді», то  законодавство  інших країн, зокрема 

Японії, сприймає Bitcoin як офіційний платіжний 

засіб,  в Сінгапурі криптовалюта сприймається як  

товар, а  в Канаді -  як  нематеріальний  актив. [2] 

Останні два роки хвиля зацікавленості Bitcoin  

докотилася  і до України,  в  зв’язку з чим  перед  нау-

ковцями, юристами – практиками та  представни-

ками  суддівського корпусу постала низка проблем-

них питань, пов’язаних з необхідністю   законодавчо-

го врегулювання цього явища та розуміння його 

правової природи.  В той же час,  існуюча  в нашій 

державі   нормативно – правова система  не встигла  

адаптуватись  до  вимог, які висуває  сьогодення,  та 

не має законодавчих механізмів, які б  дозволяли  

регулювати  правовідносини, пов’язані  із   обігом, 

використанням та здійсненням розрахунків за 

допомогою  криптовалюти.  Саме тому,  одним з 

актуальних питань для нашої держави залишається 

визначення правового статусу біткойну . 

Метою даної статті  є    дослідження   проблемних  

питань, пов’язаних із  визначення правового статусу 

криптовалюти в Україні,  здійснення аналізу проекту 

нормативного акту, яким пропонується врегулювати 

питання обігу крипто валюти в нашій державі  та 

визначенню певних аспектів сприйняття правового 

статусу  криптовалюти   з боку суддівського  корпусу. 

Останнім часом, з’явилось  багато досліджень, 

присвячених  криптовалютю. Зокрема,  дослідженню 

загальних  питань, пов’язаних з обігом біткоїна,  

присвячені роботи Ю.Гусева, В.Лук’янова, А Терне-

ра, О.Громова. Проблемним питанням визначення  

правового статусу криптовалюти приділяли  увагу  

С.Верланов, А.Нізельський, В.Чуприна. В той же час, 

слід зазначити, що тема крипто валюти не є  досить 

дослідженою, приймаючи до уваги   новизну  самого 

явища.    

Лише наприкінці 2017 року групою депутатів 

було зареєстровано Проект Закону про обіг 

криптовалюти в Україні  ( далі – законопроект або 

проект  закону). [3]    Автори законопроекту намага-

лись надати визначення  таким поняттям як   «крип-

товалюта», «система блокчейн», «майнінг». Зазна-

чений вище   проект  закону  визначає   криптовалюту  

як  програмний код (набір символів, цифр та букв), 

що є об’єктом права власності,  який може виступати 

засобом міни, відомості про який вносяться та 

зберігаються у системі блокчейн в якості облікових 

одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних 

(програмного коду). Законопроект  містить також 

положення проте, що майнінг є винагородою  

системи блокчейн  майнеру, яким  було виконано  

необхідні умови для її отримання.  При цьому 

встановлюється , що отримана в порядку  майнінгу 

криптовалюта є власністю майнера, та є об’єктом 

оподаткування. [3] 

Аналізуючи законопроект можна  констатувати, 

що   його  автори намагаються   «підв’язати»   норма-

тивне регулювання обігу криптовалюти в нашій 
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країні  до вже  існуючих нормативних актів, зокрема, 

в проекті зазначається, що обіг криптовалюти регу-

люються Конституцією України, Цивільним кодек-

сом України, Господарським кодексом України, 

Податковим кодексом України, Законом України 

«Про інформацію», цим Законом, нормативно-

правовими актами Національного Банку України та 

іншими законами України. В той же час,   проект  

закону  не містить положень про  існування гарантій 

з боку держави  щодо   відшкодування вартості 

знеціненої або  втраченої віртуальної валюти.  

Незважаючи на те, що запропонований 

законопроект містить ряд суперечностей з діючим 

законодавством України (зокрема, зі статтею 99 

Конституції, відповідно якої грошовою  одиницею 

України є гривня,  з   частиною  1 статті 192  

Цивільного кодексу України, в який зазначається,  

що  законним платіжним засобом, обов'язковим до 

приймання за номінальною вартістю на всій 

території України, є грошова одиниця України – 

гривня  [4]   та аналогічними  положеннями  Закону 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» [5],   Декретом  Кабінету Міністрів України 

«Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» [6],   автори законопроекту,  принаймні,  

намагаються  врегулювати ті правовідносини , які 

реально  існують українській  дійсності, але   не 

врегульовані чинним законодавством.  

Слід зазначити, що,  на нашу думку,  

законопроект, не зважаючи на його актуальність,  не 

чекає   швидке прийняття Верховною Радою 

України,  оскільки сама його суть не відповідає  

офіційній позиції Національного Банку України, 

який в своєму роз’ясненні від 10.11.2014 року 

порівняв віртуальну валюту Bitcoin  з  грошовим 

сурогатом, який не може використовуватися 

фізичними та юридичними особами на території 

України як засіб платежу. [7]  Крім того, 

законопроект суперечить і певним положенням про 

заборону використання грошових сурогатів, які  

містяться і в частині  2 статті 32 Закону України «Про 

Національний банк України». [8] 

За таких умов,   будь-які операції з  

криптовалютою, оформлені у вигляді договорів 

купівлі – продажу,   в нашій державі є поза законом, 

адже криптовалюта не є платіжним засобом, 

валютною цінністю тощо.  

В той же час,  з  Міжнародного Стандарту 

Бухгалтерського Обліку № 38,   можна зробити 

висновок, що криптовалюта  відноситься до 

нематеріальних активів, оскільки  володіє низкою 

необхідних ознак:  контролюється суб’єктом 

господарювання шляхом виключного доступу до 

«електронного гаманця», який є сховищем  крипто 

валюти,  та має перспективу економічних вигод. 

Крім того, криптовалюта не є монетарним активом та 

може бути відокремлена від суб’єкта 

господарювання, оскільки виникає внаслідок 

договірних або інших прав. [9] 

Згідно підпункту 14.1.244 пункту 14.1 статті 

14   Податкового кодексу України нематеріальні 

активи відносяться до товарів. [10]  Відповідно,  

операції з придбання певних товарів за 

криптовалюту можливо проводити шляхом 

укладання договору міни (бартеру), саме тому автори 

законопроекту вважають за необхідне  регулювати 

правовідносини, пов’язані з  операцією  з 

криптовалютою, за допомогою   загальних  положень 

чинного законодавства, а саме тих положень, які 

стосуються договору  міни.  

В той же час,  потрібно зазначити,  що сучасна 

українська судова практика, в частині яка стосується  

захисту прав та інтересів осіб під час  здійснення  

операцій з крипто валютою,  тільки починає 

формуватись. Одночасно,  вже з перших судових 

рішень стає зрозумілим, що представники   

українського  суддівського корпусу   не визнають   

криптовалюту в якості платіжного засобу ( в супереч 

позиції яка міститься в рішенні  Суду Європейського 

Союзу,  який   ще в 2015 році прирівняв біткоїни до 

традиційних валют) [11]   В той же час, наявні  судові 

рішення  свідчить про те, що українські суди не 

визнають криптовалюту і  як  товар  (річ). Так , 

Дарницький  районний  суд  м. Києва, виніс рішення 

у  справі  № 753/599/16-ц (провадження № 

2/753/2539/16)  від 24 березня 2016 року, яким   

відмовив позивачу в  захисті  його прав  шляхом 

передання  йому у власність товару  у вигляді 

цифрової продукції Bitcoin загальною сумою 10000 

гривень. Погоджуючись,  що до спірних 

правовідносин застосовуються  положення договору 

міни (бартеру),  суд, в подальшому,  робить 

парадоксальний висновок про те, що оскільки    

цифрова продукція Bitcoin не має індивідуальних 

ознак, і її не можна ідентифікувати, визначити ознаки 

матеріального світу, такий предмет не може бути 

об'єктом судового захисту.   

Слід зауважити, що зазначена позиція  суду  була 

підтримана в подальшому  висновками суду  

апеляційної інстанції, про що свідчить Ухвала  від 12 

жовтня 2016 року  Апеляційного суду міста Києва ( 

апеляційне провадження: №22-ц/796/7596/2016), в 

який  суд зазначає, що Bitcoin не є річчю в 

розумінні ст. 179 ЦК України та не має ознак 

матеріального світу, а також  Bitcoin не є продукцією 

та  майновим правом.  І,  відповідно,  такий предмет 

не може бути об'єктом судового захисту. 

  Як бачимо, саме неврегульованість  правового 

статусу криптовалюти, призводить до неможливості 

захисту прав громадян нашої країни в судовому по-

рядку. За цих умов, на думку фахівців, враховуючи 

швидкий  розвиток  ринку криптовалют,  Україна мо-

же залишитись осторонь прогресу, і позбавитися 

можливості обігу наявних у її громадян біткойнів. [12]   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU17052.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU17052.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843214/ed_2016_10_05/pravo1/T030435.html?pravo=1#843214
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 Висновки:  З наведеного вище можна зробити 

висновок, що  правова база нашої країни потребує 

термінового прийняття  низки  нормативних актів, 

які  будуть здійснювати   належне  регулювання 

суспільних відносин, пов’язаних з обігом біткоїнів та 

інших криптовалют, що, в свою чергу,  забезпечать 

захист прав громадян в  цих правовідносинах та  

сприятимуть  виникненню усталеної судової 

практики з  захисту прав громадян під час здійснення 

операцій з криптовалютою.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРАВОВОГО СТАТУСА КРИПТОВАЛЮТЫ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена проблемным вопросам определения правового статуса криптовалюты в Украине. Указанная тема является 

весьма актуальной, принимая во внимание тот факт, что криптовалюта является новым явлением не только для нашей страны, 

но и для всего мира. К тому же, криптовалюта имеет тенденцию к быстрому развитию и проникновению во все сферы 

общественной жизни. Соответственно, отсутствие нормативных актов, которые бы регулировали вопросы   приобретения, 

накопления, хранения, обмена криптовалюты приводит к нарушению прав субъектов данных правоотношений. 

Статья знакомит читателя с проектом Закона Украины «Об обращении криптовалюты в Украине». Особое внимание 

акцентируется на правовых коллизиях, которые содержит данный законопроект.  

Автор анализирует   правовой статус криптовалюты, с точки зрения Международного стандарта бухгалтерского учета № 38 и 

Налогового кодекса Украины.  Статья, опираясь на решения отечественных судов, знакомит читателя с восприятием правового 

статуса крипто валюты представителями украинской Фемиды. 

Ключевые слова: Биткоин, майнинг, криптовалюта, правовой статус, оборот криптовалюты, судебная практика. 

 

Kakhnova M.  

PROBLEMATIC ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF CRYPTUALS IN UKRAINE 

The paper to the issue of defining  the legal status of cryptocurrency in Ukraine. The topicality of the problem under study is determined by 

the fact that cryptocurrency is a new phenomenon both for Ukraine and the world. Besides, it is developing quickly and starts penetrating all 

spheres of social life. Consequently the adsence of legal acts to regulate the purchase, saving, storage and exchange of cryptocurrencies can 

lead to the violation of the rights of the people taking part in such currency circulation. The paper examines the Ukrainian bill «On Circulation 

of Cryptocurrenies in Ukraine ».  Special attention is dedicated to the legal controvercies in the bill. 

The author is making an attempt to establish a possible definition of the crypto currency legal status by taking into consideration the regulations 

of the International Accounting Standards № 38 and Tax Code of Ukraine. The paper is based on the recent rulings of the  Ukrainian courts 

and thus informs the reader about the perception of the cryptocurrency legal  professionals of Ukraine. 

Keywords: Bitcoin, mining, cryptocurrency, legal status, cryptocurrency circulation jurisprudence. 
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