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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. У зв'язку із законодавчим урегулюванням віртуальних активів виникає необхідність у визна-
ченні їх правового статусу та виправлення недоліків у їх правовому регулюванні. Метою роботи є окреслення зага-
льної концепції легалізації віртуальних активів у правовій площині. Використано такі основні методи: системно-

структурний, що дозволив розглянути публікації, присвячені віртуальним активам; порівняльний метод був викорис-
таний при ознайомленні з досвідом інших держав щодо врегулювання питання віртуальних активів і наданні пропо-
зицій з удосконалення останнього в Україні; метод критичного аналізу уможливив виявити дискусійні моменти при 
обігу віртуальних активів, а також дозволив сформулювати пропозиції та рекомендацій відповідно до поставленої 
мети. Результати. Прийняття закону "Про віртуальні активи" стало важливим кроком на шляху до легалізації крип-
товалюти та врегулювання всіх суміжних процесів. Законодавчо визначений статус віртуальних активів не відповідає 
першочерговій ідеї криптовалют. Держава має забезпечити не тільки матеріально-правове, а й практично-

функціональне регулювання вказаної сфери. Концепція створення вітчизняної державної криптовалюти остаточно 
закріпить стабільну політику України у цій сфері. Висновки. Нинішній підхід до легалізації є досить обмеженим і не 
охоплює значну частину важливих суспільних відносин в сфері криптовалют, тому існує необхідність в оновленні де-
якої частини вже існуючого законодавства. Успішність легалізації криптовалют в Україні знаходиться у площині інте-
ресів держави, а також великої кількості окремо взятих фізичних і юридичних осіб. 

Ключові слова: віртуальні активи; криптовалюта; майнінг; оподаткування криптовалюти; цифрові 
активи 

*** 

Problem statement. Despite the many years of actual existence of virtual assets, the legislative settlement of the latter has 
taken place recently. Therefore, there is an objective need to determine their legal status and shortcomings in their legal 
regulation, due to the legalization of these assets. The purpose of the work is to outline the general concept of legalization 
of virtual assets in the legal field. The following methods are used: system-structural allowed to consider publications on vir-
tual assets; the comparative method was used in acquainting with the experience of other countries in settling the issue of 
virtual assets and providing proposals for improving the latter in Ukraine; the method of critical analysis made it possible to 

identify controversial points in the circulation of virtual assets, and also allowed to formulate proposals and recommenda-
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tions in accordance with the goal. Results. The adoption of the law "On virtual assets" was an important step towards the 
legalization of cryptocurrency and the settlement of all related processes. The statutory status of virtual assets does not cor-
respond to the primary idea of cryptocurrencies. Ownership of virtual assets is a classic and includes possession, use and 
disposal. The latter is somewhat restricted by law due to the rules for the use of virtual assets. The state must provide not 
only material and legal, but also practical and functional regulation of this area. A general analysis of case law shows that 
due to the lack of a regulatory framework in such cases, courts make different decisions, and in some cases, they are gen-
erally "limited" by law and cannot make full decisions. It is necessary to take into account the American experience, because 

in Ukraine the issue of regulating the cryptocurrency exchange rate remains open, as well as the issue of taxation of virtual 
assets. There is a need to involve authorized state bodies in this area and to protect the monetary policy of the state. The 
concept of creating a domestic state cryptocurrency will finally consolidate Ukraine's stable policy in this area. Conclusions. 
The current approach to legalization is rather limited and does not cover a significant part of important public relations in the 

field of cryptocurrencies, so there is a need to update some of the existing legislation. The success of legalization of crypto-
currencies in Ukraine is in the interests of the state, as well as a large number of individuals and legal entities. 

Key words: virtual assets; cryptocurrency; mining; cryptocurrency taxation; digital assets 
 

Постановка проблеми 

Сьогодні для українського законодавства ак-
туальним є питання легалізації віртуальних ак-
тивів, більше відомих як "криптовалюта", а та-
кож якісне врегулювання суспільних відносин, 
пов’язаних з електронними валютами і роботою 
з ними. 

Станом на 2021 рік в Україні не існувало жо-
дного закону чи іншого нормативно-правового 
акту, який би регулював питання віртуальних 
активів. При цьому, правовідносини з приводу 
генерування та торгівлі цифровими валютами 
набули популярності як в усьому світі, так і в 
Україні ще з 2010 року. За статистикою Україна 
входить в десятку країн світу за кількістю корис-
тувачів як Bitcoin, так і інших криптовалют [1]. 
Попри відсутність прямого нормативного регу-
лювання питання, правова свобода дозволила 
українським користувачам створити внутрішній 
ринок криптовалют в Україні з виходом на між-
народний рівень. Крім того, склалась і певна 
база судової практики, що підтверджує необхід-
ність захисту інтересів держави і суспільства в 
галузі цифрових активів. 

Щодо наукового дискурсу проблеми, то, на-
приклад, Л. Свартз (Swartz, 2018) надає поняття 
криптовалюти, під якою розуміє двосторонню 
версію електронного гаманця, що дозволяє 
здійснювати електронні платежі прямо від однієї 
особи до іншої без залучення фінансових уста-
нов до їх обробки [2]. М. Демертзіс та Дж. Вулф 
(Demertzis and Wolff, 2018) зазначають, що низ-
ка загроз набувають ще більших масштабів че-
рез неоднозначну політику на світовому рівні – 
відсутність універсальних стандартів обігу крип-
товалюти, які були би основою для політики ін-
ших держав у цій сфері. Сюди ж науковців від-
носять і відсутність єдиної наглядової інституції 

за обігом криптовалюти хоча б на рівні Євро-
пейського Союзу. Крім того, ними підтримується 
думка щодо необхідності урегулювання техно-
логій, що уможливлюють майнінг та зберігання 
криптовалюти в мережі Інтернет, у зв’язку з чим 
має бути врегульовано і використання техноло-
гії блокчейн [3].  

В. Галанов із співавторами (Galanov et al., 
2018) обґрунтовують необхідність функціону-
вання ринку криптовалюти під контролем з боку 
держави [4]. Інші публікації присвячені питанню 
оподаткування криптовалют. Так, А. Рам (Ram, 
2018) вважає, що з точки зору оподаткування, 
криптовалюта суттєво відрізняється від оподат-
кування звичайної валюти, тому операції з крип-
товалютою мають розглядатися як обмінні опе-
рації, і саме це має бути основою здійснення 
податкового контролю за криптовалютою у 
державі [5]. 

Відповідно, виникає необхідність у визначен-
ні правового статусу віртуальних активів і недо-
ліків у їх правовому регулюванні, що обумовле-
но існуючими тенденціями до легалізації 
криптовалюти. Тому метою статті є окреслення 
загальної концепції легалізації віртуальних ак-
тивів у правовій площині. Її новизна полягає в 
новому погляді на віртуальні активи у частині їх 
легалізації. Водночас основними завданнями 
статті є аналіз правового регулювання віртуа-
льних активів, визначення правового статусу 
останніх, визначення недоліків у врегулюванні 
вказаних активів і надання пропозицій щодо йо-
го удосконалення.  
Правове регулювання віртуальних активів 

Першим і дійсно важливим кроком до реалі-
зації цифрових активів стало прийняття 
08.09.2021 року Закону України "Про віртуальні 
активи", який незабаром набирає юридичної 
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сили і спрямований на легалізацію ринку крип-
товалют в Україні, та регулювання всіх суміжних 
процесів. Враховуючи фактичну відсутність ін-
шої нормативної бази, новий закон дійсно вре-
гулював багато важливих питань, однак далеко 
не повністю вирішив проблему легалізації [6]. Як 
планується, новий закон нарешті визначить 
юридичний статус та дефініцію віртуальних ак-
тивів. Закон передбачає комплексне врегулю-
вання правовідносин, що виникають у зв’язку з 
обігом віртуальних активів в Україні, через ви-
значення учасників таких відносин, встановлен-
ня їх правового статусу – прав і обов’язків, а 
також формування державної політики в сфері 
обігу віртуальних активів [7]. 

Відповідно до нового закону, "віртуальний ак-
тив" визначається як нематеріальне благо, що є 
об’єктом цивільних прав, має вартість та вира-
жається сукупністю даних в електронній формі. З 
технічної точки зору, все досить правильно, так 
як фактично, віртуальні активи, це комп’ютерний 
код в програмній оболонці, який представлений 
власною мережею. Однак, з юридичної точки 
зору, таке поняття не до кінця розкриває суть 
даної категорії, оскільки не прописано, як саме 
співвідноситься об’єм (кількість) нематеріально-
го блага та його вартість, що також пов’язано з 
особливостями ринку криптовалют [6].  

Також у законі передбачено, що віртуальний 
актив може посвідчувати майнові права, зокре-
ма права вимоги на інші об’єкти цивільних прав. 
Така технічна можливість дійсно можлива і дуже 
часто реалізується на практиці, звідси ж висока 
популярність у світі технології "блокчейн", од-
нак, у правовому полі виникає багато прогалин, 
пов’язаних із цим. Зокрема, як віртуальні активи 
співвідносяться з електронними документами, 
яким чином це впливає на їх вартість, який 
строк дії віртуальних активів в Україні тощо. Тут 
же закон пропонує примітивну класифікацію та 
поділ віртуальних активів на незабезпечні та 
забезпечні [8]. Закон також ввів правову новелу 
до цивільного законодавства внесенням зміни 
до низки законодавчих актів, зокрема, ІІІ розділ 
Цивільного кодексу доповнено главою 151 "Вір-
туальні активи" [6]. 

Варто відмітити, що попередні спроби нада-
ти певного юридичного статусу віртуальним ак-
тивам, зокрема криптовалютам, були повністю 
невдалими. Приміром, у 2014 році Національ-
ний банк України видав лист щодо правомірнос-
ті використання в Україні "віртуальної валю-
ти/криптовалюти" Bitcoin, де запропонував 

розглядати його як грошовий сурогат, без за-
безпечення реальною вартістю, з умовою не-
можливості використання грошових сурогатів як 
засобу платежу, оскільки це не відповідає нор-
мам українського законодавства. Враховуючи 
правову природу категорії "грошового сурогату", 
така пропозиція була незрозумілою і фактично 
неможливою до реалізації. Міністерство фінан-
сів, у свою чергу, висунуло позицію про те, що 
наразі не можна визнати Bitcoin цінністю, адже 
через його складну правову природу він не мо-
же бути: грошовими коштами; валютою і платі-
жним засобом іншої країни; валютною цінністю; 
електронними грошима; цінними паперами; 
грошовим сурогатом. При цьому, Bitcoin, разом 
із іншими популярними криптовалютами актив-
но використовується в Україні з постійним вихо-
дом на міжнародний ринок і як платіжний засіб, і 
як "реальні електронні чи альтернативні гроші". 
При цьому, було підготовлено декілька законо-
проектів, один з яких і був прийнятий. Врахову-
ючи попередні спроби врегулювання, а також 
явну неготовність українського законодавства 
до врегулювання такого складного питання, 
впровадження нової правової категорії "віртуа-
льних активів" є досить логічним і прийнятним 
кроком держави, хоча сам підхід до реалізації 
такої новели викликає питання [1; 9].  
Правовий статус віртуальних активів 

Говорячи про статус віртуальних активів, не-
обхідно зазначити, що за новим законом вони 
не є засобом платежу на території України та не 
можуть бути предметом обміну на майно (това-
ри), роботи (послуги). Тобто, попри вартісний 
характер, електронні активи не можна буде ви-
користовувати як платіжний засіб, що суттєво 
звужує можливості їх застосування [7].  

Варто зауважити також, що таке рішення не 
відповідає першочерговій ідеї криптовалют, а 
також іде в розріз зі світовою практикою провід-
них у сфері високих технологій країн, приміром 
як Сполучені Штати Америки та Японія, де вір-
туальні активи, залежно від категорії, можуть 
застосовуватись як платіжний засіб, а в деяких 
випадках прирівнюються до грошей і залуча-
ються до грошово-валютного обігу. Означене 
рішення, як вказує Н. Зозуля, крім того, є нело-
гічним у зв’язку з тим, що новим законом перед-
бачено регулювання міжнародної співпраці у 
сфері електронних активів, однак, як можна за-
безпечити їх регулювання на зовнішньому рин-
ку, якщо внутрішній ринок буде працювати зо-
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всім по іншому, залишається незрозумілим [9]. 
Право власності щодо віртуальних активів 

Найважливішою категорією, поряд із право-
вим статусом віртуальних активів, є питання 
права власності на них. Таке право набувається 
за фактом його створення (видобування у випа-
дку криптовалют), вчинення та виконання пра-
вочину пов’язаного з ним правочину, на підставі 
норми закону або рішення суду. Дане право за-
свідчується володінням ключа такого віртуаль-
ного активу, з урахуванням винятків, коли воло-
діння ключем не засвідчує власність особи: за 
умови утримання (зберігання) чужого ключа; за 
відповідного рішення суду; коли ключ набуто 
неправомірно [6].  

Щодо загального права власності на віртуа-
льні активи, то воно класичне і включає воло-
діння, використання і розпорядження. Останнє 
дещо обмежено законом через правила викори-
стання віртуальних активів. При цьому, будь-які 
форми реалізації права власності на віртуальні 
активи фіксуються у системі забезпечення обо-
роту віртуальних активів. Відповідно, як зазна-
чає Н. Гришанова, закон також передбачає 
впровадження системи забезпечення існування 
і оборотоздатності віртуальних активів [8]. 
Система державних органів, відповідальних 
за реалізацію законодавства про віртуальні 
активи  

Якщо брати до уваги юридичні та практичні 
аспекти легалізації віртуальних активів, а також 
необхідність реальної організації та забезпе-
чення функціонування підконтрольного державі 
ринку криптовалют, то можна зробити висновок, 
що це дуже складні процеси, які в рамках нової 
для держави політики потребують якісного ме-
неджменту. Відповідно, закон передбачив сис-
тему державних органів, які будуть реалізовува-
ти реформу. 

Як зазначають О. Олехова та О. Вишневсь-
кий, Міністерство та Комітет з питань цифрової 
трансформації України визначені новим зако-
ном головними регуляторами ринку [7]. Міністер-
ство з питань цифрової трансформації України 
(далі – Мінцифри), відповідно до Закону України 
"Про віртуальні активи", є центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері обороту віртуальних активів [6].  

Національний банк України та Національна 
комісія з цінних паперів та фондових ринків та-
кож регулюють деякі питання щодо віртуальних 
активів, віднесені до їх компетенції законом [7]. 

Крім того, нормативним актом передбачені й 
інші державні органи в межах своїх повнова-
жень та в порядку, визначеному Конституцією 
та законами України, та відповідальність поста-
чальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуа-
льних активів [6]. 

Перелічені органи на етапі впровадження та 
реалізації нового законодавства мають щонай-
менше пів року для підготовки необхідної нор-
мативно-правової основи (ряду підзаконних ак-
тів), а також створення матеріальної бази і 
забезпечення організації і функціонування всіх 
процесів згідно з новим законодавством [10]. 

Враховуючи означене та наявні прогалини в 
новому законі, зокрема щодо детальності рег-
ламентації великої кількості технічних деталей 
та відсутності необхідних матеріальних і проце-
суальних норм, вирішити це повинні визначені 
органи і, в першу чергу, Мінцифри [10; 11]. 
Судова практика у сфері обігу віртуальних 
активів 

Попри відсутність нормативного регулюван-
ня довгий час в Україні наразі склалася досить 
змістовна судова практика у сфері обігу віртуа-
льних активів. Зокрема, Н. Зозуля відмічає на-
ступні справи та юридичні прецеденти. 

Справа № 750/727/15-к від 30.01.2015 року, 
де в ухвалі про тимчасовий доступ до речей Де-
снянський районний суд м. Чернігова визначив, 
що випуск та обіг криптовалюти біткоїн на тери-
торії України заборонений. Справа № 
753/599/16 від 12.10.2016 року, в якій Апеляцій-
ний суд м. Києва у цивільній справі визначив, 
що Bitcoin не є річчю відповідно до ст.179 Циві-
льного кодексу України та не має ознак матері-
ального світу, а також, що він не є продукцією. 
На основі цього, суд не задовольнив позовні 
вимоги про зобов’язання передати товар у ви-
гляді цифрової продукції Вitcoin [9]. 

Справа № 820/5120/16ю від 13.10.2016 року 
щодо скасування податкової консультації, де 
Харківський окружний адміністративний суд 
встановив, що операції з обміну звичайних ва-
лют на Bitcoin вільні від податку на додану вар-
тість, зокрема, посилаючись на рішення Суду 
справедливості ЄС "Хедквіст проти Швеції" від 
22.10.2015 року. Справа № 759/11642/17 від 
03.08.2017 року, де Святошинський районний 
суд м. Києва постановив ухвалу про тимчасовий 
доступ до речей, в якому, зокрема, зробив ви-
сновок, що особи переслідували особисту кори-
сливу зацікавленість з метою виготовлення та 



ISSN 1995-6134 

 33 Forum Prava, 2021. 69(4). 29–36 
(Research Article) 

емісії грошових сурогатів криптовалюти Bitcoin, 
випуск та обіг якої на території України заборо-
нений [9]. 

Заслуговує на увагу практика кримінального 
судочинства, пов’язана з криптовалютами. За-
галом у 2017–2018 роках правоохоронні органи 
провели велику кількість обшуків та вилучили 
багато комп’ютерної техніки у осіб, які пов’язані 
з обігом криптовалюти, зокрема її видобуван-
ням, з подальшою її конвертацією в електронні 
гроші. Важливо, що як в цивільних, так і в кримі-
нальних справах у судах "майнінг" (видобуток) 
криптовалют, а також операції з ними, не є пре-
дметом судового розгляду, однак відносяться 
до значущих для справ обставин. Зокрема, кри-
птовалюти та їх обіг пов’язані зі вчиненням зло-
чинів із наркотичними засобами, незаконним 
обігом зброї, крадіжками, вимаганням, шахрайс-
твом тощо. Особливо складними для правоохо-
ронної системи стали злочини з легалізацією 
нелегального прибутку через майнінг, що через 
відсутність нормативної бази не дозволило при-
тягнути до відповідальності винних осіб. В інших 
випадках, криптовалюти чи операції з ними ви-
користовуються як товар чи засіб платежу, за 
аналогією з банківськими картками чи елект-
ронними грошима [1]. 

Загальний аналіз судової практики свідчить, 
що через відсутність нормативної основи в по-
дібних справах суди приймають різні рішення, а 
в деяких випадках вони взагалі "обмежені" зако-
ном і не можуть повноцінно приймати рішення.  
Недоліки законодавства про віртуальні активи 

Якщо аналізувати нове законодавство зага-
лом, зокрема в контексті технічної сторони пи-
тання, то можна визначити кілька головних про-
блем. Основною з них є питання "ринку 
цифрових активів". Новий закон передбачає йо-
го створення в Україні, а також міжнародну спів-
працю, однак такий ринок вже давно існує, і 
сфера його суспільних відносин значно ширша, 
ніж передбачає нова правова регламентація. 
Звідси слідують і всі наступні проблеми. 

Перш за все, залишається невирішеним пи-
тання юридичного статусу цифрових активів. 
Прийнята регламентація повністю відхиляється 
від першочергової задумки та ідеї криптовалю-
ти, а саме використання її як товару та платіж-
ного засобу, при цьому, таке її застосування на-
разі є дуже поширеним і популярним як у 
легальному, так і незаконному обігу. Звідси, як 
зазначає І. Лясківський, новий закон не регулює 

й половини охопленого питання, зокрема щодо 
видобутку та використання криптовалют, а без 
повної та якісної їх легалізації як платіжного за-
собу й економічної одиниці про побудову і фун-
кціонування державної політики цифрових акти-
вів можна тільки мріяти [12]. 

Інша важлива проблема пов’язана з існуван-
ням "чорного обігу віртуальних активів", про на-
явність якого свідчать численні фактори, зокре-
ма відомості з джерел масової інформації, дані 
правоохоронних органів, судова практика тощо. 
Крім того, криптовалюта є засобом та інструме-
нтом, а інколи й предметом вчинення правопо-
рушень. Приміром, її технічні особливості за-
безпечують дуже швидкий та захищений обіг по 
всьому світу, що сприяє появі різних незаконних 
фінансових схем тощо. Вирішення даної про-
блеми потребує не лише правової регламента-
ції, а й впливу держави, зокрема, в галузі попе-
редження та протидії незаконним діям з 
криптовалютами [1].  

Поряд із цим, невирішеним є питання відпо-
відальності в суспільних відносинах, пов’язаних 
із цифровими активами. Зокрема, необхідно 
врегулювати кримінальну, адміністративну і ци-
вільну відповідальність. 

Таким чином, виникає об’єктивна необхід-
ність визначення ролі держави в політиці циф-
рових (віртуальних) активів не лише як способів 
посвідчення права, а й криптовалют. Держава 
має стати провідним суб’єктом таких правовід-
носин і забезпечити не тільки матеріально-
правове, а й практично-функціональне регулю-
вання вказаної сфери. Це відповідає інтересам 
як держави та її зарубіжних партнерів, так і ба-
гатьох фізичних і юридичних осіб в Україні. 
Досвід інших держав щодо врегулювання 
питання віртуальних активів і пропозиції з 
удосконалення останнього в Україні 

З аналізу політики та досвіду провідних дер-
жав світу щодо криптовалют можна помітити 
подібні концепції їх регулювання. Так, у Сполу-
чених Штатах Америки, Японії, Ізраїлі, Швейца-
рії криптовалюти є платіжним засобом, за ста-
тусом подібнім до грошей і залученим до 
вільного грошового обігу. У цих державах зако-
нодавство якісно врегульовує правовий статус 
криптовалют та суб’єктів, які їх використовують, 
а також обіг цифрових активів. 

Відмінною є лише політика оподаткування, 
зокрема, щодо того, які дії обкладаються подат-
ками та зборами, і, відповідно, за якими ставка-
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ми, що обумовлено особливостями політики 
кожної окремої держави. Як видно, податкова 
політика має місце у всіх випадках і є дуже важ-
ливим аспектом легалізації криптовалют. Крім 
того, варто відмітити американський досвід із 
захисту "курсу" криптовалют. Так, особливості 
цифрових активів та ринку їх обігу на практиці 
призвели до того, що їх курс (вартість) залежить 
від значної кількості факторів, у тому числі полі-
тичних і економічних чинників, через що виник-
ла необхідність підтримання відносної вартісної 
стабільності в інтересах усіх учасників ринку. 
Таку функцію, як зазначає Н. Зозуля, в Сполу-
чених Штатах Америки виконує Комісія з цінних 
паперів, яка шляхом адміністративно-управлін-
ських засобів регулює це питання, забезпечує 
функціональну стабільність курсу криптовалют і 
навіть виконує правоохоронні функції [9]. 

Тому, вважаємо за необхідне взяти до уваги 
американський досвід, оскільки в Україні регу-
лювання курсу криптовалют, як і оподаткування 
віртуальних активів, залишається відкритим,. 
Очевидно, що зазначені заходи є необхідними 
як для нормального функціонування ринку, так і 
для посилення державного захисту і впливу на 
ринку криптовалют. Крім того, є необхідність 
задіяти уповноважені державні органи і для за-
хисту монетарної політики України, попередив-
ши надмірні відтоки державних фінансів, а та-
кож грошей та інших матеріальних цінностей за 
межі держави за використання цифрових активів.  

До врегулювання статуту криптовалют в Ук-
раїні важливо також віднести питання їх класи-
фікації для попередження неправомірних дій на 
ринку криптовалют. Приміром, сьогодні поши-
реним є явище "інтернет-скаму", під яким розу-
міється шахрайство в кіберпросторі. Криптова-
люти за своєю природою ідеально підходять 
для використання в різних шахрайських схемах, 
приміром створення "фейкових" (нереальних, 

нефункціональних) криптовалют і їх подальшої 
реалізації на ринку тощо. Це також потребує 
державного контролю шляхом створення дер-
жавного реєстру всіх віртуальних активів із ви-
користанням суміжної технології "блокчейн", яка 
наразі активно впроваджується в різних галузях 
держави. Це, як зазначає І. Лясківський, є при-
водом для створення системи класифікації ци-
фрових активів за різними критеріями [12].  

Щодо перспектив легалізації криптовалют в 
Україні, то перспективною є концепція ство-
рення вітчизняної державної криптовалюти. Це 
остаточно закріпить стабільну політику держа-
ви, а у поєднанні з виваженою податковою полі-
тикою, українська криптовалюта може забезпе-
чити Україні якісне економічне зростання. 
Висновки 

1. Легалізація віртуальних активів є необхід-
ною для української правової системи. Нинішній 
обмежений підхід до легалізації не охоплює 
значну частину важливих суспільних відносин у 
сфері криптовалют. Легалізація повинна вийти 
за межі виключно встановлення правових ста-
тусів учасників правовідносин і орієнтуватися на 
існуючу юридичну практику України та зарубіж-
жя.  

2. Для успішності новелізації нашої правової 
системи щодо криптовалюти необхідно оновити 
існуюче законодавство. Легалізація криптова-
лют в Україні становить інтерес держави та фі-
зичних і юридичних осіб. 
Конфлікт інтересів 

Автори статті повідомляють про відсутність 
будь-якого конфлікту інтересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження не отримало фінансової підт-
римки з боку юридичних чи фізичних осіб. 
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