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Ім’я, організація Коментар 

Михайло Чобанян, 
Засновник 
криптовалютної біржі 
KUNA 

Будь-які дії, спрямовані на опис правил гри для бізнесу і приватних осіб, – 
це благо як для користувачів, так і для країни в цілому. 

Величезна проблема у всьому світі для ринка криптовалют – відкриття 
банківських рахунків. Для того, щоб банки перестали боятися 
криптобізнесу, держава має визначити правила гри. Після цього бізнес 
буде легко відкривати банківські рахунки. Я буду радий, якщо ці 
банківські рахунки будуть відкриватися у нашій країні. 

Олексій Гончарук, 

Голова BRDO 

Найгірша ситуація для регулювання ринку – коли правила ринку взагалі 
незрозумілі. Коли держава не дає учасникам ринка розуміння того, як 
вона ставиться і які правила висуває до ринку. Саме в цій ситуації, за 
нашою оцінкою, перебуває ринок криптовалют. 

Цю ситуацію необхідно міняти, і це наступний етап нашої роботи. 

Олександр Данченко, 
Голова Комітету ВРУ з 
питань інформатизації 
та зв'язку 

Необхідно зрозуміти і донести до чиновників, що криптовалюти і 
блокчейн – це те, що вже сталося. Люди, що розуміють, що таке 
криптовалюти – це невеликий відсоток. Наша задача – проводити освітню 
діяльність для чиновників. 

Комітет ВРУ з питань інформатизації і зв’язку підтримує розвиток нових 
технологій. Одне з питань, до якого ми маємо стосунок, – внесення 
майнінга у КВЕД. Це питання зараз знаходиться на узгодженні з нашими 
європейськими партнерами. 

Блокчейн, криптовалюти і майнінг – це продовження глобальної 
цифровізації. На мій погляд, у КМУ має бути людина, відповідальна за 
цифрову економіку, без цього змін не досягти. 

Я особисто знаю людей, що інвестували десятки мільйонів доларів у 
майнінг в Канаді. Поки ми не вирішимо регуляторні проблеми в Україні, 
наша країна не буде привабливою для крупних інвесторів у сфері 
криптовалют. 

Олександр Кубраков, 

Керівник сектору ІТ та 
телеком, BRDO  

Де-факто ринок криптовалют є і зростає, де-юре – такого ринку в Україні 
немає. Ми провели аналіз регулювання ринку, що показав, що 
криптовалюти в Україні на сьогоднішній день є дозволеним об’єктом 
цивільного обігу. Їх слід розглядати як нематеріальний актив. 
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Окремо хочу звернути увагу на те, що ЄС вводить поняття «віртуальних 
валют» і визнає учасників ринку суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу. Ці норми має імплементувати й Україна. 

Всі деталі викладені у Зеленій книзі, і ми сподіваємося отримати 
зворотній зв’язок щодо цього матеріалу. 

Максим Лібанов,  

Член Національної 
комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 

У Зеленій книзі дуже детально проаналізовано наявне регулювання 
ринку криптовалют, однак в огляді не вистачає документу Ради 
фінансової стабільності від 2017 року.  

Однозначно криптовалюта не є валютою, грошовим сурогатом та інше. Я 
погоджуюся з тим, що єдине, під що криптовалюта підпадає, – товар. 

Однак для розвитку ринку цю позицію треба змінювати. Період «сірого» 
розвитку ринку закінчується, все більше учасників хоче чітких правил гри. 

Точкові роз'яснення будуть латанням дірок, а не системним вирішенням. 
Потрібен законопроект з цього приводу, який би був прохідним. 
Зареєстровані у ВРУ три проекти є непрохідними. 

Я би пропонував відійти від слова «валюти» і використовувати щось на 
кшталт «віртуальні цифрові одиниці». Їх можна розглядати як новий вид 
фінансового інструменту. 

Моя точка зору, що законодавство у цій сфері має розвиватися поступово, 
а не бути одразу глибоким та жорстким.  

З нашої точки зору, ICO є повним аналогом IPO, у якому використовується 
новий фінансовий інструмент.  

Криптовалюти не є засобом платежу. Операції з ними розглядаються як 
бартерні.  

Артем Афян 

Керуючий партнер АО 
Juscutum 

Раніше ринок радів відсутності регулювання, однак ситуація змінилася. 
Зараз розвиток йде там, де держава дає документ, який підтверджує 
законність діяльності на ринку криптовалют. 

Держава має прояснити правила гри щодо:  

1. податків; 

2. професійних гравців (для нормальної роботи з банківською системою);  

3. фінансового моніторингу для ринку. 

Те, що можна вирішити на рівні роз'яснень, радикально ситуації не 
змінить, необхідно приймати окремий закон. 

Олександр Глущенко 

Директор Департаменту 
координації системи 

Державна служба фінансового моніторингу зацікавлена брати участь у 
процесі створення зрозумілих правил гри на ринку з огляду на складну 
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фінансового 
моніторингу, Державна 
служба фінансового 
моніторингу 

природу ринку віртуальних валют та ризики, ідентифіковані Групою з 
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF). 

Дуже цікава концепція описана в Зеленій книзі, яку я вперше почув на 
обговореннях у структурах Європолу, про те, що є різниця між поняттям 
криптовалюта і віртуальна валюта. Перше – використовує описання за 
технологічним принципом, а друге – описання за родовими ознаками. 
Саме навколо родових ознак можна вести дискурс, це дуже правильно і 
це розуміють в регуляторних структурах ЄС.  

Можливо, замість терміну «валюта» також варто вживати термів «актив» 
(як вид нематеріального активу). 

При цьому дії з віртуальними активами можуть і повинні бути об’єктами 
антилегалізаційного фінансового моніторингу. А якщо є об’єкт, то мають 
бути і суб’єкти такого моніторингу. Як на первинному (учасники ринку), 
так і на вторинному ринку (державні органи). 

У рамках нещодавніх змін у ЄС вже визначилися, що криптобіржі і 
провайдери послуг гаманців криптовалют повинні бути суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу. 

Енріке Конехеро 

Експерт проекту 
«Посилення 
регулювання і нагляду 
над небанківським 
фінансовим сектором» 

Наразі ситуація з регулюванням криптовалют у світі не є чіткою. 
Визначення природи криптовалют є дискусійним, при цьому певні 
напрямки очевидні.  

По-перше, криптовалюти можуть створювати ризики для споживачів. 
Тому важливим є інформування споживачів про потенційні ризики. 

По-друге, непрозорість на ринку криптовалют є ризиком сама по собі. 

По-третє, ризики, пов’язанні з відмиванням коштів є високими і питання 
ідентифікації користувачів є дуже важливим для ринку. 

Також важливо, що, коли мова йде про криптовалюти, змішується багато 
різних об’єктів: приватні чи державні криптовалюти, криптовалюти та 
технологія блокчейн тощо.  

Можливість випуску криптовалют державами перебуває в активній стадії 
дослідження. Найближчим до реалізації є проект електронної крони у 
Швеції. 

Денис Гутенко 

Директор департаменту 
розвитку 
підприємництва та 
регуляторної політики, 
Міністерство 

Мінекономрозвитку не є регулятором щодо цього ринку, однак ми 
хочемо, щоб підприємці могли повністю законно працювати на ринку 
криптовалют в Україні та сплачувати податки.  

Ми будемо працювати над тим, щоб регулювання в Україні сприяло 
нормальному розвитку ринку криптовалют в Україні. 
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економічного розвитку і 
торгівлі України 

Олексій Мушак 

Народний депутат 
України 

Головне, щоб регулюванням ми не нашкодили ринку. Щодо нових 
обмежень ЄС, вони можуть нашкодити, і наша задача максимально м’яко 
та зважено підходити до їх імплементації. 

Ми працюємо над законопроектом і найближчим часом він буде 
представлений.  

ICO компаній українського походження за 2 роки – це близько 100 млн 
доларів США, а IPO – близько 0. Треба створювати умови, які дозволять 
економіці України зростати. Ми не можемо завжди бути металургійною 
чи аграрною державою. 

Єгор Аушев 

Співзасновник Hacken 

У минулому році наша компанія провела ICO, і ми на власному прикладі 
відчули всю складність питання. 

Я сподіваюся, що Зелена книга буде поштовхом для написання 
відповідного законопроекту. 

Багато подорожуючи по світу, я бачу, як правова визначеність стимулює 
розвиток. Особливо це актуально для України. 

Україна знаходиться в топ-10 країн, які використовують криптовалюти. 
Але світ криптовалют не стоїть на місці, ми маємо розвиватися.  

В першу чергу треба визначити поняття криптоактивів та смарт-
контрактів. Учасники ринку мають відчувати себе нормальними 
захищеними підприємцями. Також необхідна просвітницька діяльність. 

Микита Полатайко 

Голова ІТ-практики АО 
“AEQUO” 

Дуже добре, що є така Зелена книга, у якій детально описано цілий ряд 
питань. При цьому частина аналітики є оціночними судженнями, з якими 
я не можу погодитися. Я пропонував би додатково обговорити питання 
оподаткування ПДВ та смарт-контактів. 

Владислав Радиш 

Global Government 
Director компанії Bitfury 

Мені здається, що частка «крипто-» у слові «криптовалюта» є дуже 
важливою. Вона характеризує сутнісні характеристики.  

Наприклад, у випадку використання fixed coin (державна криптовалюта): 
сплативши податки у такій валюті, ви зможете відслідкувати, на що 
конкретно в результаті пішла кожна копійка ваших податків. Однак, я 
часто чую, що до такої прозорості ми ще не готові. 

Блокчейн вивів довіру у цифрову площину. Це зміна, яка має значення 
для етичної площини. 

Використання технології блокчейн і державних криптовалют – це дуже 
сильний інструмент створення держави нового профілю. 
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Слободенюк Олесь 

Засновник Hotmine.io 

Кількість гаманців і транзакцій збільшується. Сьогодні йде розвиток 
ринку.  

Блокчейн створений для взаємодії без посередників, тому я не 
погоджуюся з тим, що користувачам потрібні будь-які посередники. 

Щодо ліцензування майнінгу – не потрібно заважати ліцензуванням. 

Існуюче законодавство дозволяє майнерам працювати офіційно «по-
білому». 

 


