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Анотація. У статті досліджується взаємозв'язок між легалізацією криптовалют та 

набуттям права державної власності. Вказується, Україна входить в топ-10 країн світу за 

кількістю користувачів віртуальних валют, проте відсутність її легального становища 

заганяє криптооперацію в сферу тільової економіки. Від того державний бюджет не 

доотримує значну кількість коштів, які могли б бути отримані в наслідок сплати податків. 

Це сприяє неотриманню в державну власність коштів, які могли б належати державі 

Україна. 
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Abstract. The article examines the relationship between the legalization of cryptocurrencies 

and the acquisition of state property rights. It is indicated that Ukraine is in the top 10 countries in 

the world in terms of the number of users of virtual currencies, but the lack of its legal status drives 

cryptocurrency operations in the sphere of the economy. As a result, the state budget does not 

receive a significant amount of funds that could be received as a result of taxes. This contributes to 

the non-receipt of state ownership of funds that could belong to the state of Ukraine. 
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Вступ. Протягом останнього десятиліття в економіці окремих країн 

окреслився чіткий тренд цифрової трансформації бізнесу, що значною мірою 

сприяє пришвидшенню темпів зростання макроекономічних показників, 

виникненню та розвитку новітніх сфер економічної діяльності, посиленню 

впливу інформаційних технологій на легальну та тіньову економіку. 

Невід’ємним елементом digital-економіки на сучасному етапі її розвитку є 

криптовалюти та операції з ними. Причому протягом останніх декількох років 

активність криптооперацій суттєво зросла, вони стрімко поширюються на нові 

сфери господарювання, а їхня вартість безперервно збільшується.  

Основний текст Криптовалюта привертає увагу інвесторів, користувачів і 

урядів країн. Підприємства та інвестори чітко усвідомлюють потенціал 

криптовалют, і криптотехнології стають все більш прийнятними в 

економічному середовищі. Кошти державного бюджету, які поступають в тому 

числі від оподаткування прибутків, належать до державної власності. Відтак 

легалізація криптовалют та операцій з ними напряму впливають на грошову 

масу, що буде зарахована до державної власності. 

Варто відзначити, що уряди різних країн ставляться до криптовалют по-

різному. Очевидним є твердження, що владні органи здебільшого 

притримуються консервативної позиції, на відміну від бізнес-представників, 

однак в окремих країнах простежується доволі прогресивне бачення усталеної 

ситуації. 

Аналіз досвіду іноземних країн у досліджуваному питанні дозволив на 

зробити висновок, що технологічно розвинуті країни, зокрема Японія, 

Швейцарія, США, сформували сприятливе підґрунтя для розвитку 

криптоіндустрії. Наразі в них вирішується  питання щодо оптимального 

податкового навантаження на цей вид бізнесу. Як свідчать результати 

дослідження окресленої тематики, у світовій практиці застосовується пряме та 

непряме оподаткування операцій з криптовалютами. Пряме оподаткування 

містить: 1) Корпоративний податок (податок на прибуток корпорацій 

(сorporation tax)) – прибутки та збитки компанії, що укладає угоди з 



криптовалютою, відображаються на рахунках і оподатковуються за загальними 

правилами корпоративного оподаткування. 2) Податок на прибуток – прибутки 

та збитки приватних підприємців і товариств (non-incorporated business) за 

криптовалютними операціями повинні бути відображені на їхніх рахунках і 

оподатковуватися за загальними правилами оподаткування прибутку. 3) 

Податок на прибуток з капіталу та корпоративний податок на оподатковувані 

прибутки (Capital Gains Tax and Corporation Tax on Chargeable gains) – якщо 

фінансовий результат від валютного контракту не є прибутком від торгівлі, він, 

як правило, підлягає оподаткуванню як прибуток за загальними правилами або 

допустимий як збиток для цілей корпоративного оподаткування чи 

оподаткування податком на прибуток з капіталу.  

Непряме оподаткування передбачає ПДВ-режим Bitcoin та аналогічних 

криптовалют. Так, Суд Європейського союзу у справі Hedqvist (C-264/14) 

визнав, що Bitcoin є валютою для цілей оподаткування ПДВ. Водночас фахівці 

в цій сфері вважають, що Bitcoin та аналогічні криптовалюти з точки зору 

оподаткування ПДВ мають розглядатися як «оборотні інструменти» та 

звільнятися від ПДВ відповідно до пункту 6 (1) (c) Закону про консолідацію 

ПДВ 2010 р. [1]. Отож, існують різні позиції та підходи до регламентації 

операцій з криптовалютами та їхнього оподаткування.  

Окреслюючи вітчизняну позицію у сфері правового регулювання операцій 

з криптовалютами, варто зазначити, що, за оцінками Офісу ефективного 

регулювання, у 2017 р. Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю 

користувачів віртуальних валют. За експертними оцінками, розмір сегмента 

майнінгу (процесу отримання криптовалют за допомогою потужностей 

спеціального комп’ютерного обладнання) в Україні перевищує 100 млн. дол. на 

рік. Обсяг проведення ICO/ITO (залучення капіталу у вигляді емісії токенів, які 

передбачають зобов’язання організатора ICO/ITO спрямувати отриманий 

капітал на реалізацію заявлених цілей на визначених ним умовах) компаній з 

українським походженням чи розміщенням команд розробників у 2017–2018 р. 

– близько 100 млн. дол. США [2]. З огляду на вищевказане в Україні сфера 



віртуальних валют активно розвивається, та поряд з цим абсолютно 

неврегульованими є питання легалізації операцій з криптовалютами, хоча певні 

напрацювання у цій сфері все ж таки вже наявні. 

 Варто наголосити, що офіційна позиція органів, наділених 

повноваженнями, дотичними до криптовалютної сфери, змінилася від чітко 

негативної щодо можливості використання фізичними та юридичними особами 

віртуальної валюти / криптовалюти Bitcoin на території України як засобу 

платежу до визнання можливості запровадження технології блокчейн в Україні. 

Водночас, як свідчать матеріали вітчизняної судової практики, позиція суду 

залишається незмінною – випуск та обіг криптовалюти на території України 

заборонений. 

Незважаючи на позиції Національного банку України та судові рішення, 

цей сегмент все-таки функціонує, успішно розвивається, нарощуює масштаби 

та сфери поширення, знаходячись в «тіні», через що немає можливості 

здійснювати моніторинг діяльності та стягувати відповідні податки, а тому 

державний бюджет недоотримує суттєвих податкових надходжень та не 

набуває прав державної власності на грошові кошти, які могли б бути 

використані із соціальноорієнтованою метою. Наразі Міністерство 

економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України розробило 

концепцію легалізації криптовалют у вітчизняному просторі, що передбачає 

конкретні етапи та кроки на шляху до легалізації. 

Безумовно, реалізація урядової концепції потребує відповідного правового 

поля, і перші законодавчі розробки вже наявні. Так, загалом спрямувати 

криптовалютний ринок у правову площину законотворці намагалися за 

допомогою таких законопроектів: 1) проект закону № 7183, який визначає 

основні поняття і прирівнює криптовалюти до об’єкта права власності, а не до 

платіжного засобу, з відповідним оподаткуванням згідно з чинним 

законодавством [3]; 2) проект закону № 7183-1 визначає отримання 

криптобіржами статусу фінансових установ з подальшим отриманням ліцензії 

на діяльність і зниження тарифів на електроенергію в нічний час для майнерів 



[4]; 3) проект закону № 7246 передбачає звільнення від оподаткування 

прибутку підприємств, крім фінансових установ, що надають фінансові послуги 

на ринку криптовалют, отриманого від операцій з купівлі-продажу 

криптовалют. Також передбачається не включати до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи від операцій з 

криптовалютами, а операції з криптовалютами та видобування (майнінгу) 

криптовалюти включати до операцій, що не є об’єктом оподаткування 

податком на додану вартість [5]. 4) проект закону № 9083, яким передбачається 

окремий облік операцій з віртуальними активами для цілей податку на 

прибуток за ставкою 18%, однак передбачається пільговий період – 5% до 

31.12.2024 р. [4]. 5) проект закону № 9083-1 передбачає окремий облік операцій 

з віртуальними активами для цілей податку на прибуток за ставкою 18%, однак 

передбачається пільговий період – 0% до 31.12.2029 року. Запропоновано вести 

окремий облік для цілей сплати ПДФО: 18% від прибутку чи 0% до 31.12.2029 

р. Водночас не передбачається необхідність сплати ПДВ з окремих операцій з 

віртуальними активами, окрім чітко визначених виняткових ситуацій, а також 

звільняється від ПДВ на імпортне обладнання для майнінгу у строк до 

31.12.2029 р. [5]. Законопроекти № 9083, № 9083-1 перебувають на розгляді 

комітетів Верховної Ради України, однак їхнє прийняття не планується у 

найближчому часі, що відтерміновує повноцінну легалізацію криптовалют у 

вітчизняному просторі. Цей факт можна розглядати як суттєвий недолік 

фінансової політики держави. Зволікання із переведенням криптооперацій в 

чітке правове поле та оподаткування в означеній сфері позбавляє Україну 

багатьох позитивних ефектів, зокрема покращення загального інвестиційного 

клімату та залучення нових інвесторів, які працюють з криптовалютою, 

суттєвих податкових надходжень. Так, за оцінками експертів, легалізація та 

оподаткування операцій з віртуальними активами відповідно до положень 

законопроекту № 9083 дало б змогу залучати до державного бюджету близько 

1,27 млрд. грн. ($ 43 млн.) щорічно з 2019 по 2024 р. Для порівняння: щорічна 

сума коштів, яку можливо акумулювати до держбюджету за рахунок 



оподаткування операцій з криптовалютою, в 4 рази перевищує обсяг видатків 

державного бюджету на житлово-комунальне господарство.  

Висновки. Очевидно, що процесу запровадження криптооподаткування 

має передувати легалізація операцій з криптовалютами, яка повинна створити 

надійне підґрунтя. Особливу увагу слід приділити доповненню та узгодженню 

положень чинного нормативно-правового регулювання господарських 

процесів, зокрема Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

України; оподаткування – Податкового кодексу України; відповідальності за 

протиправні дії у сфері криптооподаткування шляхом внесення відповідних 

змін у Податковий кодекс України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення  та Кримінальний кодекс України.  
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