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метальної холодної зброї. 
___________________________ 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ  

 

На сьогодні дуже гостро постало питання щодо легалізації в Україні 
криптовалюти. Багато людей по всьому світу інвестує у віртуальну валюту 
більшість своїх активів, мотивуючи це легкістю у використанні та мінімізаці-
єю ризиків щодо її втрати через шахрайські схеми, що мають місце в банків-
ській системі. Протягом чотирьох років Верховна Рада України намагається 
вирішити це питання, однак процес легалізації крипто валюти постійно галь-
мується. Передусім звернемося до інтерпретації терміна «blockchain» (блок-
чейн).  Останній визначає технологію роботи криптовалюти: існують безпе-
рервні послідовні ланцюжки блоків, що являють собою постійно зростаючий 
список упорядкованих записів. Технологія блокчейну працює приблизно од-
наково для кожної криптовалюти, зміни помітні лише в частині інформації, 
що передає кожен ланцюжок (блок). Кожен наступний блок містить інфор-
мацію про час формування та посилання на попередній блок, що робить 



Актуальні дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції

56 

майже неможливим підробку таких блоків [1].  
Світовими лідерами, які стали на шлях упровадження криптовалюти та  

сформували концепцію її легалізації на своїй території, є Китай, Корейська Ре-
спубліка та Японія. Саме ці держави станом на сьогоднішній день є провідни-
ми інвесторами та «тримачами» основних активів криптовалюти на міжнарод-
ному ринку. На прикладі Китаю можна простежити зміну позиції уряду щодо 
легалізації криптовалюти: від негативного відношення до криптовалюти на 
початковому етапі – до її визнання на завершальному.. Влада країни була впе-
внена, що така велика популяризація продовжиться не так довго та зовсім за-
боронила її обіг на території держави, мотивуючи це тим, що через деякий час 
про віртуальну валюту забудуть [2]. Але вже зараз Китай знаходиться на дуже 
перспективному шляху впровадження крипто валюти. Зокрема, було прийнято 
закон «Про сприяння розвитку криптографічного бізнесу та забезпечення без-
пеки кіберпростору та інформації», який заохочує використання населенням 
криптовалюти. Більш того, КНР готує офіційний запуск обігу власної крипто-
валюти, яка має назву BSN; заради цього влада Пекіну готова виділити 1.5 мі-
льйона доларів на тестування національної цифрової валюти [3]. 

Ідея визначення правового режиму (порядку) використання  криптова-
люти не є інноваційною для сучасної України, адже 25.10.2018 р. була опри-
люднена для обговорення Концепція державної політики у сфері віртуальних 
активів. Нею, зокрема, передбачалося: визначення правового режиму (поряд-
ку) використання криптовалюти та діяльності, пов‘язаної з обігом віртуаль-
них валют; надання можливості суб‘єктам господарювання здійснювати пос-
луги з обміну віртуальних валют/криптовалюти на фіатні (державні) валюти.; 
оцінка, моніторинг та виявлення актуальних проблем і тенденцій розвитку 
ринку криптоактивів із метою формування пропозицій щодо вдосконалення 
регуляторної політики; визначення понять «віртуальної валюти», «майнінгу», 
організацій «ІСО/ІТО», «смарт-контракту» [4].  

Для практичної реалізації державної політики у сфері віртуальних акти-
вів у найближчій перспективі має бути створений або ж спеціальний держав-
ний орган, або ж окремий підрозділ у структурі Національного Банку Украї-
ни. До його компетенції має належати по-перше, видача офіційних ліцензій 
суб‘єктам підприємницької діяльності (у тому числі банкам) на право надан-
ня фінансових послуг, пов‘язаних із обігом криптовалют; по-друге, здійснен-
ня контролю за діяльністю у цій сфері. Такі інновації у сфері фінансових 
операцій із віртуальною валютою призведуть до збільшення довіри населен-
ня до криптовалюти (громадяни будуть працювати з перевіреними банка-
ми/біржами), зменшення фінансових ризиків (контролюючий орган зможе 
здійснювати моніторинг усіх транзакцій із криптовалютою, що проводяться 
організацією), надходження до державного бюджету додаткових коштів, 
сплачених платниками податків за видачу їм офіційних ліцензій, а також 
здійснення переказів у одній із легалізованих криптовалют. 

Отже, Україна станом на сьогоднішній день не має ефективного механі-
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зму законодавчого забезпечення використання криптовалюти як платіжного 
засобу на своїй території.  Водночас, підготовка та оприлюднення для обго-
ворення вищезгаданої Концепції державної політики у сфері віртуальних ак-
тивів, а також розробка народними депутатами України низки законопроек-
тів, спрямованих на легалізацію криптовалюти, є свідченням того, що чинна 
влада принаймні усвідомлює наявність цієї проблеми, а також має наміри і 
вже робить перші конкретні кроки щодо її розв‘язання.  
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СУДОВА ПРОМОВА ЗАХИСНИКА 
 
На сьогодні дедалі частіше спостерігається суттєве падіння якості 

судових промов адвокатів, яке зумовлено недостатнім рівнем володіння 
ораторським мистецтвом юристів, що призводить до винесення завідомо 
незаконних вироків. В останній час ця проблема набула загальнодержавних 
обсягів та потребує скорішого вирішення. Відомо, що судовий процес – це 
форма мовленнєвого спілкування. А спілкування, тобто володіння слово – це 
засіб ораторської комунікації – переконання учасників судового процесу у 
правильності і обґрунтованості висунутих тез. Змістом судових промов є пе-
вні доводи та думки, які потрібно донести аудиторії судового процесу. Акту-


