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Постановка проблеми. Ринок віртуальних активів активно розвивається. Разом із тим, його незрілість, у поєднанні з 
відсутністю належного правового регулювання, ускладнює залучення інвестицій. Основною невирішеною проблемою 
виступає відсутність чіткого уявлення, що представляє собою ринок віртуальних активів як об’єкт правового регулю-
вання. Це стримує розвиток та функціонування цього ринку, а також знижує ефективність нормативно-правового 
впливу на відносини, залишаючи ринок у тіні. Використані методи – за допомогою формально-логічного методу до-
сліджувалися основні поняття та проводився аналіз проєктів нормативно-правових актів, якими регулюються питан-
ня ринку віртуальних активів. Системно-структурний метод застосовувався для виділення та аналізу певних харак-
теристик ринку віртуальних активів. За допомогою порівняльно-правового методу проведено аналіз положень 
законопроєкту Європейської Комісії щодо врегулювання ринку віртуальних активів і виявлено позитивний досвід, 
який заслуговує на увагу. За допомогою формально-юридичного методу підготовлено відповідні пропозиції для ви-
користання у законотворчій та правозастосовній діяльності. Метою роботи є розробка пропозицій щодо конкретиза-
ції визначення ринку віртуальних активів як об’єкту правового регулювання. Результати. Досліджено поняття ринку 
віртуальних активів як об’єкту правового регулювання, проаналізовано законопроєкти, які покликані врегулювати ри-
нок віртуальних активів. Досліджено особливості визначення поняття "ринок" в інших сферах суспільного виробницт-
ва. Висновки. Обґрунтовано, що під ринком віртуальних активів як об’єктом правового регулювання слід розуміти 
сукупність суспільних відносин, які виникають між учасниками ринку щодо створення та обігу віртуальних активів, 
здійснення державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів. Наведене визначення запропо-
новано закріпити у Дорожній карті щодо регулювання ринку віртуальних активів, що дасть змогу чітко визначити коло 
суспільних відносин, на яке спрямовано правове регулювання. Запропоновано основні напрями правового регулю-
вання ринку віртуальних активів, серед яких: конкретизація правового режиму об’єктів ринку; визначення правового 
статусу суб’єктів ринку; відносини щодо функціонування та стимулювання розвитку ринку, державного регулювання 
та саморегулювання ринку віртуальних активів. 

Ключові слова: віртуальні активи; цифрові активи; фінансові активи; криптовалюта; ринок 
віртуальних активів 

*** 
Problem statement. The virtual asset market is actively developing. However, its immaturity, combined with the lack of 
proper legal regulation, makes it difficult to attract investments. The main issue to be resolved is the lack of clarity about the 
virtual asset market as an object of legal regulation. This hinders the development and functioning of this market, as well as 
reduce the effectiveness of regulatory impacts on the relationship, in the meantime leaving the market off the grid. To solve 
these problems the listed below methods of scientific cognition were used. The formal-logical method was used to research 
the basic concepts of the virtual asset market and for the analysis of the Ukrainian draft laws on this issue. The system-
structural method was used to identify and analyze certain characteristics of the virtual assets market. The comparative-
legal method was used to analyze the draft law of the European Commission on the regulation of the virtual asset market 
and to identify the positive experience that deserves attention. The formal-legal method was used to make propositions in 
law-making and law application. The purpose of the article is to develop proposals to specify the definition of the market of 
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virtual assets as an object of legal regulation. Results. The concept of the market of virtual assets as an object of legal 
regulation is studied, the drafts called to regulate the market of virtual assets are analyzed. Peculiarities of defining the 
concept of "market" in other spheres of social production are investigated. Conclusions. It is substantiated that a set of 
social relations between market participants on creation and circulation of virtual assets, state regulation, and self-regulation 
of the virtual assets market should be understood as the market of virtual assets as an object of legal regulation. It is 
proposed to enshrine this definition in the Roadmap on the regulation of the virtual assets market, which will allow to clearly 
defining the range of public relations the legal regulation is aimed at. It is also proposed the main directions of legal 
regulation of the virtual asset market such as the specification of a legal regime of the objects of the market; determination of 
the legal status of the subjects of the market; developing the legal support for proper functioning and stimulation of market 
development; legal support of state regulation and self-regulation of the virtual asset market. 

Key words: virtual asset; digital asset; financial asset; cryptocurrency; virtual asset market 
 

Постановка проблеми  

Ринок віртуальних активів сьогодні є надзви-
чайно актуальним явищем. Зважаючи на велику 
кількість новин на цю тематику та бурхливий 
інтерес науковців, можна було би припустити, 
що віртуальні активи є феноменом, який виник 
нещодавно. Між тим, ринок віртуальних активів 
почав формуватися ще у 2008 році, а по-
штовхом до його утворення, як зазначає С. На-
камото (Nakamoto, 2008), стало виникнення 
криптовалюти Bitcoin [1]. Попри те, що сьогодні 
ринок продовжує активно розвиватись, його не-
зрілість, у поєднанні з відсутністю належного 
правового регулювання, ускладнює залучення 
інвестицій, а тому розвиток ринку є менш стабі-
льним та стрімким [2, с.27].  

Адам Сміт вважав, що ринок має стихійну 
саморегулюючу силу, яка все поставить на своє 
місце у виробництві, розподілі, обміні та спожи-
ванні, вирішить проблеми вироблення необхід-
ної кількості та якості товарів і послуг. Водночас 
сьогодні вчені-економісти наполягають, що коли 
в економіці відсутні необхідні умови для цивілі-
зованого ринку, тоді він функціонує як тіньовий 
[3, с.95]. В Україні фактично склалась ситуація 
за якої ринок віртуальних активів існує у право-
вому вакуумі. Зокрема, О.І. Петренко робить 
висновок про об’єктивно наявний дисбаланс між 
економічними реаліями ринку криптовалюти та 
розвитком законодавства у цій сфері [4]. 

Оскільки віртуальні активи за своєю приро-
дою не вписуються в існуючі категорії, як-то: 
цифрової валюти; цифрового товару; різновиду 
речей; майнового чи речового права тощо, а 
натомість, певним чином охоплюють усі ці кате-
горії, більшість держав, серед яких і Україна, ще 
не розробили нормативно-правову базу для по-
слідовного розвитку та справедливого функціо-
нування ринку. Ця прогалина у правовому регу-
люванні породжує правову невизначеність, а 
сам ринок навряд чи можна назвати безпечним 
для залучення інвестицій.  

Наразі можна лише аналізувати окремі спро-
би законодавчого врегулювання ринку віртуаль-
них активів. Так, до Верховної Ради України по-
дано законопроєкт "Про віртуальні активи" від 
11.06.2020 р. № 3637 [5]. Інший законопроєкт з 
цього питання, підготовлений Міністерством 
цифрової трансформації України, лише прохо-
дить публічні обговорення [6], проте і на цей час 
можна зробити певні зауваження щодо його 
змісту. 

В юридичній науці природу віртуальних акти-
вів та окремі питання статусу учасників ринку 
аналізувала В.С. Мілаш [7], еволюцію ринку вір-
туальних активів досліджував В.А. Каал (Kaal, 
2020) [2]. Стан правового забезпечення обігу 
криптовалют аналізувався В.А. Устименком [8]. 
Проте в юридичній науці досі не запропоноване 
авторське визначення ринку віртуальних акти-
вів.  

На підставі викладеного можна зробити ви-
сновок, що основною невирішеною проблемою 
виступає відсутність чіткого уявлення, що пред-
ставляє собою ринок віртуальних активів як 
об’єкт правового регулювання. Це стримує роз-
виток та функціонування цього ринку, а також 
знижує ефективність нормативно-правового 
впливу на відносини, залишаючи ринок у тіні. 

Видається, що для того, аби забезпечити на-
лежне правове регулювання ринку віртуальних 
активів необхідно спершу чітко визначити саме 
це поняття. Тому метою статті є розробка про-
позицій щодо конкретизації визначення ринку 
віртуальних активів як об’єкта правового регу-
лювання. Її новизна полягає в розробленні по-
няття ринку віртуальних активів як об’єкта пра-
вового регулювання, а також конкретизації 
основних напрямів правового регулювання рин-
ку віртуальних активів. Завданням статті є розк-
риття ринку віртуальних активів як пріоритетно-
го напряму правового регулювання економіки; 
аналіз законотворчої діяльності щодо врегулю-
вання ринку віртуальних активів; пошук аналогій 
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для визначення поняття "ринок віртуальних ак-
тивів" у вітчизняній юридичній науці та в зако-
нодавстві; формулювання власних висновків та 
пропозицій на основі проведеного аналізу. 
Ринок віртуальних активів як пріоритетний 
напрям правового регулювання економіки  

Правове регулювання, виходячи з теорії при-
родного права, – це частина (елемент) правового 
впливу держави на суспільні відносини за допо-
могою специфічних правових засобів (норм пра-
ва, правовідносин, актів реалізації права) з ме-
тою упорядкування, закріплення, охорони і 
розвитку суспільних відносин [9, с.1059].  

В.П. Плавич акцентує увагу на трьох основ-
них напрямах впливу права на економіку: "по-
перше, право закріплює економічні відносини, 
що складаються в державі, гарантує їхню стабі-
льність; по-друге, право стимулює формування 
нових економічних відносин; по-третє, право 
підтримує і охороняє економічні відносини. Ви-
щезазначені напрями впливу права на економі-
чні відносини обумовлюють визначення місця і 
ролі права в забезпеченні ринкових перетво-
рень в економічній сфері" [10, с.4]. Також учений 
зазначає, що "…реформування права і форму-
вання національної правової системи для за-
безпечення ринкових перетворень матиме по-
зитивні наслідки за умови, що процеси будуть 
спиратися на економічні відносини, які склалися 
у суспільстві. Суспільні відносини, основу яких 
становлять відносини виробництва та спожи-
вання (вони мають економічний характер), є го-
ловним джерелом права як соціального регуля-
тора" [10, с.5]. 

Вагомою складовою сфери економічних від-
носин варто розглядати ринок віртуальних ак-
тивів, який у силу свого неабиякого потенціалу 
має виступати пріоритетним напрямом правово-
го регулювання економіки. 

При цьому, з урахуванням наведених підхо-
дів щодо впливу права на економіку, необхідно 
виділити ті аспекти ринку віртуальних активів, 
що мають стати основними напрямами право-
вого регулювання, як-то: конкретизація правово-
го режиму об’єктів ринку; визначення правового 
статусу суб’єктів ринку; відносини щодо функці-
онування та стимулювання розвитку ринку. 

Крім того варто зазначити про необхідність 
належного правового забезпечення державного 
регулювання ринку, що полягатиме, зокрема, у 
конкретизації повноважень компетентних орга-
нів, а також саморегулювання ринку, яке дотя-
гатиметься за рахунок установлення певних 

правил та стандартів діяльності та самоконтро-
лю за їх дотриманням усіма учасниками ринку.  

Для ринку віртуальних активів як об’єкта 
правового регулювання необхідно визначити 
його сутність як юридичної̈ категорії. При цьому 
слід зазначити, що метою правового регулю-
вання є упорядкування суспільних відносин, а 
відносини щодо обігу віртуальних активів є еко-
номічними. З огляду на це необхідно охаракте-
ризувати економічну сутність цього ринку. 

У науковій теорії напрацьовано багато підхо-
дів до визначення поняття "ринок". Так, еконо-
місти у сфері маркетингу М.С. Пушкар і В.А. Пи-
нхасик вважають ринок однією із економічних 
категорій товарного господарства, що є сферою 
товарного обміну [11, с.16]. Такий підхід отри-
мав своє відображення і у тлумачному словни-
ку, де ринок визначається як сфера товарного 
обміну [12, с.536].  

Між тим, доречною видається думка О.М. 
Царенка та співавторів стосовно того, що ви-
значення ринку як сфери товарного обміну не 
висвітлюють найголовнішої сутності ринку, осо-
бливостей його механізму, зазначаючи при 
цьому, що обмін в багатьох випадках може від-
буватись не ринковим шляхом (бартерні опера-
ції). З урахуванням цього видається доцільним 
пристати на позицію вищезгаданих учених, які 
пропонують під ринком розуміти сукупність еко-
номічних відносин у питаннях обміну товарів за 
цінами, які встановлюються на основі взаємодії 
попиту і пропозиції в ході конкуренції, в резуль-
таті чого здійснюється суспільна оцінка товарів і 
послуг [13, с.13].  

Схожої позиції дотримуються також науковці, 
які досліджували та вдосконалювали дефініцію 
економіко-правової категорії "ринок" з точки зо-
ру господарського права. Зокрема, К.В. Масляє-
ва зазначила, що ринок – це сфера економічних 
зв'язків, які виникають між суб’єктами ринкових 
відносин з приводу виготовлення та реалізації 
продукції, виконання робіт і надання послуг 
шляхом погодження ціни й регулюються держа-
вою [14, с.7]. 

Врахувавши наведені підходи, слід перейти 
безпосередньо до дефініції ринку віртуальних 
активів. 
Аналіз законотворчої діяльності щодо  
врегулювання ринку віртуальних активів  

Автори поданого до Верховної Ради України 
проєкту Закону України "Про віртуальні активи" 
від 11.06.2020 р. № 3637 під ринком віртуальних 
активів пропонують розуміти сукупність учасни-
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ків ринку віртуальних активів та правовідносин 
між ними щодо обігу віртуальних активів [5]. 

Запропоноване визначення навряд чи можна 
назвати вдалим, оскільки ідея визначити ринок 
через сукупність його учасників не відповідає 
напрацюванням теорії права.  

Більше того, вищезгаданий законопроєкт у 
цілому потребує суттєвого доопрацювання, про 
що свідчить зокрема і висновок Головного нау-
ково-експертного управління Верховної Ради 
України. Як зазначено у цьому висновку: "… 
значна частина положень проєкту викладена 
нечітко, наслідком чого може стати як можли-
вість їх неоднакового тлумачення, так і нерозу-
міння їх змісту учасниками відповідних право-
відносин. До того ж, окремі положення проекту 
не узгоджуються з відповідними положеннями 
чинного законодавства та іншими положеннями 
проекту" [15]. Спираючись на цей висновок мо-
жна припустити, що прийняття цього законо-
проєкту в запропонованій редакції може створи-
ти більше проблем, аніж вирішити. Зокрема, 
може залишитись правова невизначеність з пи-
тань впорядкування ринку.  

У свою чергу, напрацьований Міністерством 
цифрової трансформації України проєкт Закону 
України "Про віртуальні активи" від 18.05.2020 
р. взагалі не містить визначення ринку віртуа-
льних активів [6]. Законопроєкт на цей час про-
ходить публічні громадські обговорення, тому 
видається можливим висловити пропозицію ав-
торам законопроєкту щодо закріплення у кінце-
вому варіанті законопроєкту визначення поняття 
"ринок віртуальних активів". Особливо врахову-
ючи те, що законопроєкт оперує цим поняттям та 
неодноразово до нього звертається. 

Варто також проаналізувати підготовлений 
Європейською Комісією законопроєкт щодо ри-
нку криптоактивів. У ньому розшифровується 
визначення ринку криптоактивів, проте в дещо 
іншому семантичному значенні (як місце де збу-
вають, продають що небудь) [12, с.536]. Так, у 
п.11 ст.3 законопроєкту Європейської Комісії 
надається визначення поняттю "функціонування 
торгової платформи для криптоактивів" як уп-
равління однією або кількома торговими плат-
формами для криптоактивів, в рамках яких по-
купці та продавці криптоактивів можуть 
взаємодіяти у такий спосіб, що призводить до 
укладення контракту, або шляхом обміну одного 
криптоактиву на інший, або обміну криптоактиву 
на фіатну валюту, що є законним платіжним за-
собом [16]. 

Видається, що при розробці української нор-

мативно-правової бази щодо регулювання рин-
ку віртуальних активів необхідним є чітке закрі-
плення такого поняття з урахуванням напрацю-
вань вітчизняної юридичної науки та усталеної 
законодавчої техніки. 

Водночас, окремо варто звернути увагу на 
таке. Перед публікацією Європейською Комісією 
згаданого законопроєкту та навіть перед публі-
чними обговореннями його змісту була підгото-
влена відповідна Дорожня карта [17], яку спи-
раючись на думку С.М. Чінкін (Chinkin, 1989), 
можна назвати актом "неправового м’якого пра-
ва", до яких учена відносить зокрема резолюції 
та кодекси поведінки, складені та прийняті між-
народними та регіональними організаціями, які 
не мають обов’язкової сили та виконуються до-
бровільно, і позиції приватних осіб [18, с.851].  

Безумовно, процедура прийняття норматив-
но-правових актів в Україні не передбачає 
обов’язку готувати документи такого характеру 
перед прийняттям законів. Разом із тим, Євро-
пейська комісія спершу намітила Дорожню карту 
з регулювання ринку віртуальних активів, а по-
тім проводила публічні консультації, збирала 
відгуки. Така процедура дає змогу виявити ная-
вні та актуальні проблеми функціонування рин-
ку. В Україні, як приклад, фахівцями Офісу ефе-
ктивного регулювання ще у 2018 році 
підготовлено Зелену книгу "Регулювання ринку 
криптовалют" [19], де проведене економіко-
правове дослідження щодо регулювання ринку 
криптовалют в Україні. 

Видається, що так як ринок віртуальних ак-
тивів уже фактично склався та функціонує, до-
цільним було б запропонувати скласти певний 
документ, як-то Дорожню карту, Зелену книгу 
або інший акт "м’якого" права для того, аби за-
фіксувати елементи нормотворчого процесу та 
констатувати досягнення консенсусу між 
суб’єктами ринку віртуальних активів. 
Пошук аналогій для визначення поняття 
"ринок віртуальних активів" у вітчизняній 
юридичній науці та в законодавстві  

Повертаючись до визначення поняття "ринок 
віртуальних активів" варто зазначити, що в 
юридичній науці це поняття практично не зу-
стрічається. В.С. Мілаш, дослідивши віртуальні 
активи як об’єкти господарських прав, питань 
щодо їх ринку не торкалась. При цьому, ученою 
було проаналізовано природу віртуальних акти-
вів, окремі питання статусу учасників ринку то-
що [7]. Науковцями-економістами В.Г. Сослов-
ським та І.О Косовським запропоновано 
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визначення ринку криптовалют, що є складовою 
ринку віртуальних активів. Ринок криптовалют, 
на їх думку, є системою, яка поєднує в одне ці-
ле всі елементи, що забезпечують випуск (емі-
сію) криптовалют та їх обіг за законами попиту 
та пропозиції між учасниками цього ринку [20, 
с.244]. Це визначення доцільно врахувати, про-
те його не можна вважати вичерпним щодо усіх 
видів віртуальних активів. 

З огляду на це, слід проаналізувати визна-
чення ринків, які сформовані правниками в ін-
ших сферах суспільного виробництва. 

Так, Ю.М. Павлюченко пропонує під аграрним 
ринком як об’єктом правового регулювання ро-
зуміти сукупність суспільних відносин, які вини-
кають між учасниками ринку щодо реалізації 
сільськогосподарської продукції та наданні 
пов’язаних допоміжних послуг на засадах конку-
ренції, вільного вибору напрямів реалізації, а та-
кож державного контролю за безпечністю та якіс-
тю сільськогосподарської продукції̈ [21, с.122]. 

У свою чергу, О.М. Кологойда вважає, що 
фондовий ринок є частиною фінансового ринку, 
що охоплює правові, економічні, організаційні та 
інші відносини, що виникають між суб’єктами та 
іншими учасниками фондового ринку щодо ви-
пуску, обігу цінних паперів та їх похідних, захис-
ту прав та законних інтересів учасників фондо-
вого ринку, здійснення державного регулювання 
та саморегулювання професійної діяльності на 
фондовому ринку [22, с.25]. 

Варто також звернути увагу і на легальні ви-
значення "ринків". Так, ринок електричної енер-
гії – це система відносин, що виникають між 
учасниками ринку під час здійснення купівлі-
продажу електричної енергії та/або допоміжних 
послуг, передачі та розподілу, постачання елек-
тричної енергії споживачам (п.74 ч.1 ст.1 Закону 
України "Про ринок електричної енергії") [23]. У 
свою чергу, ринок природного газу – сукупність 
правовідносин, що виникають у процесі купівлі-
продажу, постачання природного газу, а також 
надання послуг з його транспортування, розпо-
ділу, зберігання (закачування, відбору), послуг 
установки LNG (п.33 ч.1 ст.1 Закону України 
"Про ринок природного газу") [24]. Наведені під-
ходи свідчать, що практика законодавчого вре-
гулювання дефініції ринку склалась крізь призму 
сукупності певних правовідносин. 

Отже, спираючись на викладене, можна за-
пропонувати таке визначення ринку віртуальних 
активів як об’єкта правового регулювання. Ри-
нок віртуальних активів – це сукупність суспіль-
них відносин, які виникають між учасниками ри-

нку щодо створення та обігу віртуальних акти-
вів, здійснення державного регулювання та са-
морегулювання ринку віртуальних активів. 

Для втілення цих пропозицій доцільно підго-
тувати певний акт "м’якого" права, як-то Дорож-
ню карту щодо регулювання ринку віртуальних 
активів в Україні. З урахуванням того, що стосо-
вно нормативного регулювання ринку віртуаль-
них активів фахівці з Кембриджського універси-
тету, зокрема, А. Бландін, Э.С. Клутс, Х. 
Хуссейн та інші (Blandin, Cloots and Hussain et 
al., 2019), радять застосувати існуючу в державі 
нормативно-правову базу наскільки це доціль-
но, а за необхідності розробити індивідуальну 
нормативно-правову базу [25, с.26], прийняття 
Дорожньої карти, в якій пропонується закріпити 
визначення ринку віртуальних активів, принципи 
його функціонування та розвитку, а також його 
структуру і суб’єктів, створить належні переду-
мови для розробки послідовного та справедли-
вого правового регулювання для ринку віртуа-
льних активів. 
Висновки 

1. Пропонується під ринком віртуальних ак-
тивів як об’єктом правового регулювання розу-
міти сукупність суспільних відносин, які виника-
ють між учасниками ринку щодо створення та 
обігу віртуальних активів, здійснення державно-
го регулювання та саморегулювання ринку вір-
туальних активів. 

2. Наведене визначення видається необхід-
ним закріпити у Дорожній карті щодо регулю-
вання ринку віртуальних активів, що дасть змогу 
чітко визначити коло суспільних відносин, на яке 
спрямовано правове регулювання. 

3. Основними напрямами правового регулю-
вання ринку віртуальних активів мають стати: 
конкретизація правового режиму об’єктів ринку; 
визначення правового статусу суб’єктів ринку; 
відносини щодо функціонування та стимулю-
вання розвитку ринку, державного регулювання 
та саморегулювання ринку віртуальних активів. 

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень може виступати виявлення особливостей 
інфраструктури ринку віртуальних активів. 
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