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Розглянувши міжнародний досвід законодавчого регулювання питання функціонування криптовалют, ми з’ясували, що на 
сьогодні не існує єдиного законодавчого регулювання криптовалютної діяльності. Нормативно-законодавча база залишається 
недостатньо розробленою в більшості держав. Діяльність криптовалютних бірж, майнінг та вивід в фіат переважно не 
регулюються на державному рівні. Органи регулювання сфери запобігання незаконним операціям з криптовалютою не існують в 
більшості країн. Найкраще з розглянутих країн ці відносини  врегульовані в Японії, США (на рівні штатів) та у ФРН. 

 

Криптовалюта (cryptocurrency or crypto currency) – це цифровий актив, що служить засобом обміну та використовує 

криптографію1 для безпеки своїх транзакцій, контролю створення додаткових одиниць та для перевірки передачі активів. Криптовалюта 

– це тип цифрових валют, альтернативних валют та віртуальних валют.2 Вона не видається жодним центральним органом, що робить іі 

абсолютно захищеною/не чутливою до державного втручання або маніпулювання.3 Біткоїн, створений у 2009 році, є першою 

децентралізованою криптовалютою. 

Криптовалютні біржі (сryptocurrency exchanges) – це веб-сайти, на яких можна купувати, продавати або обмінювати 

криптовалюти на інші цифрові валюти або на традиційні валюти.4 

Майнінг (mining) – діяльність зі створення нових структур для забезпечення функціонування криптовалютних платформ. У 

мережах криптовалют майнінг – це перевірка транзакцій. Крім того, це процес рішення криптографічних головоломок з використанням 

комп'ютера або спеціалізованих пристроїв. За допомогою майнінгу здійснюється процес обробки транзакцій, емісія нових монет в 

мережу.5 Майнінг може проводитись індивідуально чи об’єднанням майнерів, тобто людей, які «видобувають» криптовалюту. Об’єднання 

майнерів називають майнінговим пулом.67 

Фіатні гроші (fiat money) – тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото 

або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. 89 

                                                           
1
 Криптографія — наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. 

2
 Cryptocurrency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency.  

3
 Cryptocurrency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp 

4
 What is a cryptocurrency exchange? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://blockgeeks.com/guides/best-cryptocurrency-exchanges/ 

5
 Cryptocurrency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#Mining 

6
Майнинг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D1%82%
D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2.  
7
 Майнінг криптовалюти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.biznes-idei.com/kak-preuspet-v-maininge-kriptovalyuti.html.   

8
 Fiat Money [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp 

9
 Фіатні гроші [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фіатні_гроші.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
https://blockgeeks.com/guides/best-cryptocurrency-exchanges/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#Mining
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.biznes-idei.com/kak-preuspet-v-maininge-kriptovalyuti.html
https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp
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Вивід у фіат – це обмін криптовалюти на фіатні гроші.  

 

Таблиця 1.  

Міжнародний досвід законодавчого регулювання функціонування криптовалют, криптовалютних бірж та майнінгу 
   

 
Країна 

 
Аспекти регулювання 

 

 
Криптовалюта 

 
Криптовалютні 

біржі 

 
Майнінг 

  
 Додатково 
 

 
Республіка Сінгапур 

 

 
Грошово-кредитне управління 
(MAS)

10
 та законодавство 

Сінгапуру                    не 
регулюють криптовалюту. 

 
Криптовалюта не є 
законним платіжним 
засобом. Вона не 
видається урядом і не 
підкріплена активом або 
емітентом.

11
 

 
Криптовалютні біржі – 
це віртуальні валютні 
посередники,  які 
полегшують купівлю чи 
продаж віртуальних 
валют, або створюють 
платформу для того, 
щоб дозволити особам 
обмінюватися 
віртуальними 
валютами.

12 

Регулюються STRO
13

 
для запобігання 
відмивання коштів та 
фінансування 
тероризму.

14
 

 
Діяльність щодо 
майнінгу криптовалюти  
не регулюється 
законодавством та MAS. 

 
21 листопада 2017 - MAS 
опублікувало консультативний 
документ щодо платіжних 
послуг. Законопроект дозволить 
розширити сферу регулювання  
покупки та реалізації віртуальної 
валюти та інших інновацій, що 
використовуються у внутрішніх 
грошових переказах та 
торговельних операціях, за 
допомогою торгових точок або 
он-лайн платежів. Платіжним 
компаніям потрібно володіти 
лише однією ліцензією за 
єдиною регуляторною базою.

15 

 

                                                           
10

 Monetary Authority of Singapore (MAS) - це центральний банк Сінгапуру. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.mas.gov.sg/ 
11

 MAS cautions against investments in cryptocurrencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-
Releases/2017/MAS-cautions-against-investments-in-cryptocurrencies.aspx 
12

 Initial Coin Offerings, Digital Tokens and Virtual Currencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.moneysense.gov.sg/understanding-financial-
products/investments/consumer-alerts/virtual-currencies.aspx. 
13

 STRO є відділом фінансової розвідки Сінгапуру. Це центральне агентство в Сінгапурі для отримання, аналізу та розповсюдження звітів про підозрілі операції. STRO є 
підрозділом у відділі комерційних питань. 
14

 MAS to Regulate Virtual Currency Intermediaries for Money Laundering and Terrorist Financing Risks [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/media-releases/2014/mas-to-regulate-virtual-currency-intermediaries-for-money-laundering-and-terrorist-financing-risks.aspx. 

http://www.mas.gov.sg/
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-cautions-against-investments-in-cryptocurrencies.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-cautions-against-investments-in-cryptocurrencies.aspx
http://www.moneysense.gov.sg/understanding-financial-products/investments/consumer-alerts/virtual-currencies.aspx
http://www.moneysense.gov.sg/understanding-financial-products/investments/consumer-alerts/virtual-currencies.aspx
http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/media-releases/2014/mas-to-regulate-virtual-currency-intermediaries-for-money-laundering-and-terrorist-financing-risks.aspx
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Японія  

 

 
Закон Про валютне 
регулювання регулює 
функціонування криптовалюти.  
 
Діяльність криптовалютних 
бірж та майнінгу регулюється 
Комісією по цифровим 
активам.

16 

 

 
Криптовалюта 
визначається цінністю, 
подібною активам.  
Біткоїн класифікується 
як свого роду 
передплачений 
платіжний інструмент. 

 
При відкриті криптовалютної біржі власники 
повинні:

 17
 

 подавати спеціальну заяву в Комісію з 
цифрових активів; 
 вживати відповідних заходів щодо 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; 
 вживати  заходів щодо забезпечення 

безпеки; 
 проводити ідентифікацію клієнтів. 

Оператори криптовалютних бірж підлягають 
реєстрації в Агентстві фінансових послуг.

18
 

 
1 квітня 2017 року – 
парламентом Японії було 
ухвалено Закон Про валютне 
регулювання, що дозволяє 
використовувати цифрову 
валюту як спосіб оплати, та 
фактично  надаючи їй такий же 
правовий статус, як і будь-якій 
іншій валюті.

20
 

 
 
 

США 
 
 
 

 
Федеральний 

рівень 
 

 
Функціонування криптовалюти 
законодавчо не регулюється.  

 
Не існує єдиного 
поняття.  

 
Регулювання 
діяльності 
криптовалютних бірж 
здійснює Мережа по 
боротьбі з 
фінансовими 
злочинами (Financial 
Crimes Enforcement 
Network).

19
 

 
Діяльність щодо 
майнінгу криптовалюти 
не регулюється на 
федеральному рівні. 

 
У березні 2014 року Служба 
внутрішніх доходів США

20 

опублікувала посібник, в якому 
визначила криптовалюту як 
власність (property), операції з 
якою повинні обкладатися 
податками (зокрема й майнінг).

21 

 
У 2014 році було опубліковано 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15

 Proposed Payment Services Bill [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.mas.gov.sg/~/media/resource/publications/consult_papers/2017/Consultation%20on%20Proposed%20Payment%20Services%20Bill%20MAS%20P0212017.pdf. 
16

 The Japan Authority of Digital Asset [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://jada-web.jp/. 
17
銀行法施行令等の一部を改正する政令等（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1.html. 
18
金融庁, англ. Financial Services Agency, FSA — японська державна організація, що здійснює нагляд за банківською діяльністю, торгівлею цінними паперами і валютообмінними 

операціями, а також за страхуванням з метою забезпечення стабільності фінансової системи Японії. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.fsa.go.jp/en/ 
19

 Financial Crimes Enforcement Network [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://www.fincen.gov/ 
20

 Internal Revenue Service — державний орган Федерального уряду Сполучених Штатів Америки, який займається збором податків, контролює виконання законодавства про 
оподаткування та тлумачить податковий кодекс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   https://www.irs.gov/. 
21

 IRS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency Is Treated as Property for U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу:   https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance 

http://www.mas.gov.sg/~/media/resource/publications/consult_papers/2017/Consultation%20on%20Proposed%20Payment%20Services%20Bill%20MAS%20P0212017.pdf
http://jada-web.jp/
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.fsa.go.jp/en/
https://www.fincen.gov/
https://www.irs.gov/
https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance
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 два  посібники, в яких були 
названі криптовалютні компанії, 
які не підлягають реєстрації: 

- компанії, які займаються 
майнінгом криптовалюти;

22 

 - компанії, які займаються 
розробкою відповідного 
програмного забезпечення для 
майнінгу.

23 

Компанії, зареєстровані як 
оператори з переказу грошових 
коштів, зобов'язані виконувати 
законодавство в сфері протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом і 
дотримуватися політики 
ідентифікації клієнта.  
У вересні 2015 року Комісія з 
торгівлі товарними ф'ючерсами

24
 

вперше прирівняла Bitcoin
25

 до 
біржових товарів.

26
 

 
Рівень 
штатів: 

  
В залежності від штату 
криптовалюта 
розглядається як гроші 
або їх аналог, як 
власність, як біржовий 
товар. 
 

 
Криптовалютна 
діяльність підлягає 
ліцензуванню, якщо 
така вимога 
встановлена штатом. 

 

 
Нью-Йорк 

 
У серпні 2015 року Департаментом з фінансових послуг штату Нью-Йорк

27
 була запроваджена  BitLicense - 

ліцензія на ведення криптовалютного бізнесу.
28 

 

 
Вашингтон 

 
Відповідно до Закону «Про уніфікацію фінансових послуг» (Uniform Money Services Act), криптовалюта – це 
об'єкт грошових переказів.

29
 Це означає, що компанії можуть здійснювати криптовалютні перекази мешканцю 

штату Вашингтон лише після отримання Вашингтонської ліцензії оператора з переказу грошових коштів 
(Washington Money Transmitter License). Ця вимога стосується: 

- бірж, які надають послуги з обміну фіатних грошей на криптовалюту і навпаки; 

                                                           
22 Application of FinCEN’s Regulations to Virtual Currency Mining Operations [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R001.pdf 
23

 Application of FinCEN’s Regulations to Virtual Currency Software Development and Certain Investment Activity [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R002.pdf 
24

 Commodity Futures Trading Commission - центральний орган державного управління Сполучених Штатів Америки, який здійснює контроль за виконанням закону про товарні 
біржі. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cftc.gov/index.htm 
25

 Біткоїн — криптовалюта (електронна валюта), концепт якої був озвучений 2008 року Сатосі Накамото, і представлений ним 2009 року, базується на самоопублікованому 
документі Сатосі Накамото. 
26

 CFTC Orders Bitcoin Options Trading Platform Operator and its CEO to Cease Illegally Offering Bitcoin Options and to Cease Operating a Facility for Trading or Processing of Swaps 
without Registering [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7231-15 
27

 New York State Department of Financial Services [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.dfs.ny.gov/ 
28

 New York Codes, Rules and Regulations. Virtual Currencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf 
29

 Virtual Currency Regulation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-regulation.pdf 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R001.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R002.pdf
http://www.cftc.gov/index.htm
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7231-15
http://www.dfs.ny.gov/
http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf
http://www.dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-regulation.pdf
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- бірж, які здійснюють обмін тільки цифрових грошей; 
- компаній, які надають криптовалютні гаманці користувачам і виконують операції з обміну або переказу 

цифрової валюти між ними.
30 

 

 
Нью-

Гемпшир 

 
Криптовалютні біржі та компанії, що надають криптовалютні гаманці, розглядаються як оператори з переказу 
грошових коштів, а їхня діяльність підлягає відповідному ліцензуванню.

31
  

 

 
Європейський Союз 

 

 
Криптовалюта не регулюється 
Європейським Центральним 
банком (ЄЦБ)

32
 та 

законодавством ЄС. 
 

 
Криптовалюта 
класифікується як 
конвертована 
децентралізована 
віртуальна валюта.

3334
 

 
Криптовалютні біржі 
повинні дотримуватися 
тих самих вимог, що й 
банки та інші фінансові 
установи, проводити 
ідентифікацію клієнтів 
та відстежувати 
підозрілу діяльність. 
Діяльність не 
регулюється 
законодавством ЄС.

35
 

 
Діяльність щодо 
майнінгу криптовалюти 
не регулюється 
законодавством ЄС. 

 
У 2014 році ЄЦБ порадив 
європейським банкам 
відмовитися від транзакцій, 
пов'язаних з криптовалютою, до 
прийняття законів. 
У 2017 році були внесені зміни 
до Директиви ЄС щодо боротьби 
з відмиванням грошей, 
спрямовані на усунення ризиків 
відмивання коштів та 
фінансування тероризму за 
допомогою криптовалют.

36
 

 

                                                           
30

 Uniform Money Services Act. Interim Regulatory Guidance // Washington State Department of Financial Institutions [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:http://www.dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-interim-guidance.pdf 
31

 State Regulation Changes the Game for Bitcoin Sellers in New Hampshire [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.coindesk.com/state-regulation-changes-

the-game-for-bitcoin-in-new-hampshire/ 
32

 European Central Bank [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
33

 How is cryptocurrency regulated in different countries [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cryptocredits.net/news/how-is-cryptocurrency-regulated-in-
different-countries/ 
34

 European Central Bank. Virtual currency schemes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. 
35

 ESAs warn consumers of risks in buying virtual currencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.eba.europa.eu/-/esas-warn-consumers-of-risks-in-buying-
virtual-currencies 
36

 DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 

http://www.dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-interim-guidance.pdf
https://www.coindesk.com/state-regulation-changes-the-game-for-bitcoin-in-new-hampshire/
https://www.coindesk.com/state-regulation-changes-the-game-for-bitcoin-in-new-hampshire/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.cryptocredits.net/news/how-is-cryptocurrency-regulated-in-different-countries/
https://www.cryptocredits.net/news/how-is-cryptocurrency-regulated-in-different-countries/
http://www.eba.europa.eu/-/esas-warn-consumers-of-risks-in-buying-virtual-currencies
http://www.eba.europa.eu/-/esas-warn-consumers-of-risks-in-buying-virtual-currencies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
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Федеративна 

Республіка 
Німеччина 

 
Не регулюється Німецьким 
федеральним органом 
фінансового нагляду

37
 та 

законами Німеччини. 

 
Криптовалюта - це 
віртуальна валюта, 
операції та кредити по 
якій управляються у 
віддаленій мережі.

38
 

 
Криптовалютна біржа 
– платформа для 
комерційної торгівлі 
криптовалютою.

39
 

Ліцензії повинні бути 
диференційовані в 
залежності від 
технічної реалізації і 
конкретної 
конфігурації бізнесу. 
Діяльність біржі 
повинна відповідати 
Комерційному 
кодексу.

40 

 

 
Майнінг  
не є ліцензованим 
бізнесом, але підлягає 
авторизації. 

39 

 
15 листопада 2017 року - 
Федеральне фінансове 
управління Німеччини (BaFin) 
офіційно  попередило 
споживачів про ризики, пов'язані 
з купівлею криптовалюти.

41
 

 

 
Грецька Республіка 

 
Криптовалюта, криптовалютні біржі та майнінг не регулюються Національним банком та законодавством 
Греції. 

 
12 лютого 2012 року - Банк Греції 
поширив  попередження 
Європейської банківської 
адміністрації та Європейських 
наглядових органів щодо ризиків 
при купівлі віртуальної валюти.

42 

 

                                                           
37

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), англ. The Federal Financial Supervisory Authority- центральний орган нагляду за фінансовими послугами Німеччини. 
38

 Bitcoins: Aufsichtliche Bewertung und Risiken für Nutzer [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html. 
39

 Virtuelle Währungen/Virtual Currency (VC) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel.html. 
40

 Handelsgesetzbuch [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/. 
41

 Initial coin offerings: High risks for consumers [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa_bj_1711_ICO_en.html. 
42

 Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/TenderInvitation/DispItem.aspx?Item_ID=5981&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95. 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa_bj_1711_ICO_en.html
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/TenderInvitation/DispItem.aspx?Item_ID=5981&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95
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Республіка Польща 

 
Міністерство фінансів Польщі

43                        

не регулює функціонування 
криптовалют. 

 
Криптовалюта - це 
цифрове представлення 
активів, що не 
видаються центральним 
банком, кредитною 
установою або 
організацією з 
електронних грошей, 
яка за певних умов 
може бути використана 
як альтернатива 
грошам. Стягується 
податок на прибуток.

44 

 

 
Центральне статистичне управління Польщі

45
 

визнало торгівлю (діяльність крипто-бірж) та 
видобуток (майнінг) віртуальних валют офіційною 
економічною діяльністю.

46
 

 
14 лютого 2017 року - 
Фінансовий омбудсмен Польщі 
закликав Міністерство фінансів 
країни регулювати місцеву 
індустрію криптовалют, 
стверджуючи, що, позаяк 
криптовалютний ринок Польщі 
переживає бурхливе зростання, 
він має регулюватися 
положеннями, які б захищали 
клієнтів криптовалютних бірж.

47
 

 
Уряд схвалив проект Закону Про 
протидію закону про гроші та 
фінансування тероризму.

48
 

 
Французька 
Республіка 

 
Не регулюється Центральним 
банком Франції

49
 та 

законодавством країни. 
 
Центральний банк Франції 
випустив звіт-попередження

50
 

 
Сенатом Франції,  
криптовалюта 
визначається як тип 
віртуального 
інструменту обміну.

51
 

 
Діяльність криптовалютних бірж та процес 
майнінгу не регулюється законодавством та 
Центральним банком Франції. 
Процес регулювання криптобірж та майнінгу 
знаходиться на стадії розробки.

52
 

 
Січень 2018 року - Бруно Ле 
Мейр, міністр фінансів Франції, 
доручив колишньому 
начальнику Центрального банку 
розробити новий перелік 
правил, що стосуються 

                                                           
43

 Finansów - адмініструє проекти державного бюджету, має справу з податками, фінансуванням органів місцевого самоврядування та питаннями, пов'язаними з державним 
боргом. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow. 
44

 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i06655-
o1.pdf. 
45

 Central Statistical Office (Polish: Główny Urząd Statystyczny; GUS) - здійснює збір та публікацію статистичних даних стосовно економіки, населення та суспільства країни на 
центральному та місцевому рівнях, є центральним статистичним управлінням [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://stat.gov.pl/ 
46

 Interpretacje - informacje o zmianach [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-
zmianach/. 
47

 Rzecznik Finansowy apeluje o uregulowanie finansowych technologii [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1727516,Rzecznik-Finansowy-apeluje-o-uregulowanie-finansowych-technologii. 
48

 Polski rząd chce regulować kryptowaluty. Przyjęto projekt ustawy [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://comparic.pl/polski-rzad-chce-regulowac-kryptowaluty-
przyjeto-projekt-ustawy/. 
49

 Banque de France - державний центральний банк Франції.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.banque-france.fr/. 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i06655-o1.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i06655-o1.pdf
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach/
http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach/
http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach/
https://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1727516,Rzecznik-Finansowy-apeluje-o-uregulowanie-finansowych-technologii
https://www.banque-france.fr/
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про небезпеку «віртуальних 
грошей». 

криптовалюти. Міністерство 
фінансів Франції ще не 
опублікувало відомості про те, 
якими будуть дані правила.

50 

 

Створена робоча група для 
розробки законодавства щодо 
віртуальних грошей та 
запобігання спекуляції.

53 

 

 
Республіка Кіпр 

 

 
Центральний банк Кіпру

54
 заявив, що криптовалюта не є незаконною

55
, але  видає попередження, що віртуальні валюти не мають гарантії 

відшкодування, є по суті спекулятивними, створюють ризик відмивання грошей та інші ризики злочинної діяльності та є ризикованими 
спекулятивними інвестиційними інструментами.

56 

Криптовалюта, криптовалютні біржі та майнінг не регулюються Центральним банком Кіпру та законодавством країни. 
 
 

 
Сполучене 

Королівство Великої 
Британії та Північної 

 
Банк Англії

57
 не регулює 

криптовалюту. 

 
Криптовалюта                 
не розглядається як 
фінансова продукція, 

 
Криптовалютні біржі  
не регулюються 
законодавством 

 
Майнінг                                        
не регулюється        
Банком Англії та 

 
27 жовтня 2017 р. - Парламент 
Великобританії обговорив 
поправки до чинної Директиви 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
50

Réguler les monnaies virtuelles [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17768.pdf 
51

 Senat [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.senat.fr/. 
52

 Bitcoin crackdown: France plots to regulate cryptocurrency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.express.co.uk/finance/city/905169/bitcoin-France-
China-South-Korea-ban-illegal-activities-Bruno-Le-Maire 
53

 France Creates Working Group for Cryptocurrency Regulation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.coindesk.com/france-creates-working-group-for-
cryptocurrency-regulation/ 
54

 Kεντρική Τράπεζα της Κύπρου, тур. Kıbrıs Merkez Bankası) — центральний банк Республіки Кіпр. Заснований у 1963 році, з штаб-квартирою в Нікосії. Після входження Кіпру в 
Європейський Союз у 2004 є членом Європейської системи центральних банків. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.centralbank.cy/en/home. 
55

 Central Bank says Bitcoin is not illegal [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://cyprus-mail.com/2014/02/26/central-bank-says-bitcoin-is-not-illegal/. 
56

 Attention to the risks associated with virtual currencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.centralbank.cy/en/announcements/07022014. 
57

 Bank of England, офіц. Governor and Company of the Bank of England) — центральна державна банківська установа Великої Британії. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.bankofengland.co.uk/. 

http://www.senat.fr/
https://www.express.co.uk/finance/city/905169/bitcoin-France-China-South-Korea-ban-illegal-activities-Bruno-Le-Maire
https://www.express.co.uk/finance/city/905169/bitcoin-France-China-South-Korea-ban-illegal-activities-Bruno-Le-Maire
https://www.centralbank.cy/en/home
http://cyprus-mail.com/2014/02/26/central-bank-says-bitcoin-is-not-illegal/
https://www.centralbank.cy/en/announcements/07022014
https://www.bankofengland.co.uk/
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Ірландії отже, не контролюється 
владою.

58  

Віртуальні валюти 
оподатковуються за 
податком на прибуток.

59
 

країни. Біржам не 
потрібно 
реєструватися в рамках 
правил боротьби з 
відмиванням грошей.

57 

законодавством країни. 
Існує два варіанти 
майнінгу:

 60 

- придбання та запуск 
спеціалізованого 
устаткування (ASIC).

 61 

- придбання Гірського 
контракту Хмари. 

62
 

Європейського Союзу щодо 
боротьби з відмиванням 
грошей

36
, яка включатиме 

криптовалюту. Запропоновані 
зміни, у разі їх остаточного 
ухвалення,  призведуть до 
створення цифрових платформ 
обміну та зберігання 
криптовалют в межах чинного 
законодавства.

63 

15 лютого 2018 – Орган 
фінансової поведінки (FCA)

64 

розпочав пілотну програму для 
тестування технології 
блокчейнів

65
 та циркуляції 

криптовалютної системи.
56 

 

 
 

 

Таблиця 2. 

                                                           
58

 Here’s how the U.S. and the world regulate bitcoin and other cryptocurrencies [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.cryptocredits.net/news/how-is-
cryptocurrency-regulated-in-different-countries/. 
59

 Regulation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://cryptoparadigms.com/regulation/. 
60

 Bitcoin Mining [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukcryptocurrency.com/bitcoin/bitcoin-mining/. 
61

 Пристрої шахтних Bitcoin є набагато більш ефективними, ніж настільний комп'ютер (розроблено спеціально для Bitcoin). Видобуток буде зроблено в рамках «Басейну», де ви 
додаєте своє гірничодобувне обладнання в гірничодобувні групи і отримуєте повернення, пропорційне потужності вашого вкладу в майнінг. 
62

 Видобуток у хмарі - це місце, де ви платите комусь іншому, щоб створити спеціалізоване обладнання та сплачувати за видобуток  біткоїнів. Це робиться на контрактній основі 
і є набагато рентабельнішим за видобуток біткоїнів самому, але необхідно звертати увагу на рейтинг компанії, аби захистити себе від шахрайства. 
63

 Cryptocurrencies: Regulation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
question/Commons/2017-10-27/110111. 
64

 Орган фінансової поведінки є регулятором діяльністю для 56000 фірм фінансових послуг та фінансових ринків у Великобританії. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.fca.org.uk/. 
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 Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій (англ. Blockchain, Block chain: від block — блок, chain — ланцюг) — розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, так 
званих блоків, що постійно зростає. База захищена від підробки та переробки. Кожен блок містить часову мітку та посилання на попередній блок. 
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Міжнародний досвід законодавчого регулювання виводу криптовалюти в фіат 
 

 
Країна 

 
Законодавче регулювання 

виводу в фіат 

 
Орган регулювання сфери 

запобігання незаконним операціям з 
криптовалютою 

 

 
Основні методи виводу в фіат 

Сполучені Штати Америки не регулюється  Мережа по боротьбі з фінансовими 
злочинами 

19
 

1. Криптовалютні біржі – найпопулярніший метод обміну 
криптовалюти на фіат. Можна обмінювати без перевірки та 
ідентифікації особи. Після створення облікового запису його 
необхідно пов'язати з дебетовою/кредитною карткою, або з 
банківським рахунком, після чого можна виводити криптовалюту 
в фіат. 
2. Послуги посередників, наприклад LocalBitcoins.com

66 
- виступає 

в якості посередника між покупцем і продавцем, засновані на 
умовному депонуванні.

67 
 

3. Карти попередньої оплати – це звичайні картки, які 
видаються Visa або MasterCard, що можуть фінансуватися через 
Bitcoin або інші валюти. Для отримання такої картки людина 
повинна пройти процес ідентифікації. Існують різні обмеження на 
суму виводу в фіат, для зняття даних обмежень клієнт повинен 
пройти перевірку відповідно до політики «Знай свого клієнта», 
задля запобігання незаконному фінансуванню та відмиванню 
грошей.

68 

Комісія визначається компанією, через яку здійснюється вивід 
в фіат. 
 

Японія не регулюється  Комісія по цифровим активам 

Європейський Союз не регулюється  - 
Федеративна Республіка 

Німеччина 
не регулюється  - 

Грецька Республіка не регулюється  - 
Республіка Польща не регулюється  - 

Французька Республіка не регулюється  - 
Республіка Сінгапур не регулюється  Відділ фінансової розвідки Сінгапуру 

STRO
13 

Республіка Кіпр не регулюється  - 
Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії 
не регулюється  - 

 

Інформацію підготували Олена Копил, Лариса Неруш, 

Інтерни Програми стажування у ВРУ 2018 р. 
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 Депонування - передача фізичною або юридичною особою фінансових коштів або інших цінностей на зберігання. 
68

 How to Cash Out Bitcoin & Other Cryptocurrencies to Fiat [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://blockonomi.com/cash-out-cryptocurrencies/ 

https://localbitcoins.com/
https://blockonomi.com/cash-out-cryptocurrencies/

