
РИНОК 

КРИПТОВАЛЮТ



ІМОВІРНІ УЧАСНИКИ РИНКУ



ІМОВІРНИЙ РОЗМІР РИНКУ

100+ млн $ на рік - оціночний

обсяг майнінгу криптовалют в 

Україні

99.3 млн $ озвучений обсяг

залучених інвестицій через ICO 

у 2017-2018 роках



ІМОВІРНИЙ РОЗМІР РИНКУ



ОФІЦІЙНІ ДАНІ ЩОДО РИНКУ

Кількість підприємств на ринку: великих, середніх, 

малих та мікро - ?

Кількість зайнятих осіб: працівників, ФОП - ?

Кількість криптовалют, що надходять, знаходяться в 

обігу - ?

Кількість податків та зборів, сплачених

представниками ринку - ?

Динаміка ринку - ?



ДЕ-ФАКТО – РИНОК КРИПТОВАЛЮТ В 

УКРАЇНІ Є І РОЗВИВАЄТЬСЯ

ДЕ-ЮРЕ – РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

НЕМАЄ

ПРИЧИНА - ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



ПОЗИЦІЯ НБУ
Заборона 

зарахування
іноземної
валюти за 

продаж 
криптовалют

Неможливість
прийому у 

якості оплати 
товарів

Можливий 
зв’язок з 

відмиванням 
доходів і 

фінансуванням 
тероризму

КРИПТОВАЛЮТИ 

–

ГРОШОВИЙ 

СУРОГАТ



ЗАГАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ 

ПОТОЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Податковий статус 

криптовалют - ?

Оподаткування та облік - ?

Вимоги до діяльності - ?



ГОЛОВНА РЕГУЛЯТОРНА 

ПРОБЛЕМА РИНКУ



ІНШІ ПРОБЛЕМИ 

ГРАВЦІВ РИНКУ

Проблеми з банківським обслуговуванням

Ризик санкцій за неправильне оподаткування 
та облік

Неможливість:
• Прогнозування правових ризиків

• Захисту прав споживачів

• Прийому криптовалюти спрощенцями

• Експорту/імпорту ряду товарів за криптовалюту

• Виплати заробітної платні у вигляді криптовалют



ЦІЛІ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ТА 

ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

ЦІЛЬ ДОСЯГНЕННЯ

Стягнення податків і зборів Не досягається

Захист прав споживачів Не досягається

Отримання об'єктивної статистичної 
інформації щодо економічної ситуації

Не досягається

Протидія відмиванню доходів та 
фінансуванню тероризму

?

Відкритість та ефективність
функціонування фондового ринку

?

Забезпечення стабільності грошової 
одиниці

?



РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ



ДОСВІД ТА ВІДНОСИНИ З ЄС

14 травня 2018 року було затверджено зміни до зміни до Директиви 
2015/849/ЄС, які:

• запроваджують поняття “віртуальні валюти”

• визначають, що ряд провайдерів сервісів на ринку криптовалют
є суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Держави-члени ЄС мають імплементувати ці зміни протягом 18 
місяців

Імплементація Україною: 

• Імплементація Україною Директиви 2015/849/ЄС передбачена 
Планом Заходів з виконання Угоди про Асоціацію

• Україна буде зобов’язана імплементувати зміни, у разі їх 
включення до відповідного Доповнення до Угоди про Асоціацію



ПРОПОЗИЦІЯ BRDO



ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ

• Що у чинному законодавстві стримує розвиток 

ринку криптовалют і як це змінити?

• Які ризики при використанні криптовалют визначає 

держава і які – учасники ринку?

• Яку політику щодо ринку криптовалют має обрати 

Україна?


