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ЗВЕРНЕННЯ 

щодо проекту Закону України «Про віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020 р. 

Розуміючи важливість упровадження регуляторної діяльності у сфері віртуальних активів, 

Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого 

реєстру, одними із ключових завдань якого є створення сприятливого середовища та умов для 

цифровізації суспільства, а також створення конкурентоспроможної економіки України за 

допомогою широкого застосування  

IT-технологій і блокчейну як частини IT-технологій у всіх сферах життя суспільства, 

цим зверненням акцентує увагу на низці порушень і недоробок, що містяться в проекті 

Закону України «Про віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020 р., а також 

пропонує не підтримувати прийняття цього законопроекту. 

Текст проекту Закону України «Про віртуальні активи», що був зареєстрований у Верховній 

Раді України 11.06.2020 р. за номером 3637 (далі — Законопроект № 3637), містить низку порушень 

і недоробок, які можна згрупувати так: 
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1. Порушення Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої 

техніки1.  

Законодавча техніка — це система стійких теоретико-прикладних правил, вироблених на 

підставі багаторічної практики законотворчості. Цими правилами детерміновано засоби й методи 

розроблення та написання проектів законів, що забезпечує точну й повну відповідність положень, які 

в них викладаються, їх змісту та призначенню, а також необхідний обсяг правового регулювання, 

ясність і доступність правового матеріалу тощо. 

Відповідно до положень, викладених у Правилах оформлення проектів законів та основних 

вимогах законодавчої техніки, перш ніж почати підготовку проекту закону, слід урахувати 

критерії, що дозволяють позначити закон як особливу категорію нормативно-правових актів. 

До таких критеріїв належать питання, що передбачається вирішити в законі, а також чітке 

визначення необхідності ухвалення закону та цілі, які повинні бути досягнуті з його 

прийняттям, а саме — можливі наслідки дії майбутнього закону: економічні, політичні, 

соціальні та ін. 

Законопроект № 3637 не здатний повною мірою врегулювати суспільні відносини, що 

виникають у результаті обігу віртуальних активів, через відсутність виробленого єдиного 

функціонального підходу, який повинен ґрунтуватися на відсутній у цьому документі 

універсальній класифікації віртуальних активів. Автори Законопроекту № 3637 не вивчили 

природу віртуальних активів, що зумовило некоректність викладу питань, які передбачається 

вирішити цим законом, а також чітке визначення необхідності ухвалення закону та цілі, що повинні 

бути досягнуті з його прийняттям. 

До поданої в цьому зверненні низки порушень і недоробок, що містить Законопроект № 3637, 

додається таблиця, зміст якої чітко вказує на можливість класифікації віртуальних активів і, отже, 

дає можливість встановити правовий режим для кожного виду віртуального активу.  

Пропонується на прикладі таблиці, наведеної в Додатку № 1 до цього листа, розглянути 

класифікацію віртуальних активів, основою для якої стали такі критерії: 

 вид обліку вихідного активу (оборотний/позаоборотний); 

 середовище існування вихідного активу (реальне/цифрове); 

 середовище обігу та обліку віртуального активу (класична цифрова система обліку/токен-

технологія); 

 похідність віртуального активу (похідний від майна/непохідний від майна); 

 предметність віртуального активу (майно/майнове право). 

Робота над систематизацією на основі наведених вище критеріїв привела до виокремлення 10 

типів віртуальних активів. Запропонована класифікація дозволяє враховувати все різноманіття 

віртуальних активів і створює об’єктивну картину для розуміння предмета регулювання суспільних 

відносин, пов’язаних з обігом віртуальних активів. 

                                                           
1 Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації) // Апарат 

Верховної Ради України. Київ. 2014. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text. 

https://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text


 

 

3 

Варто зазначити, що для всіх типів віртуального активу, за винятком криптовалют 

(віртуальний оборотний актив — майно в токенізованій формі, непохідне від майна), на сьогодні діє 

правовий режим об’єктів цивільного права, установлений у Цивільному кодексі України від 

16.01.2003 р. № 435-IV (далі — Цивільний кодекс України). 

Так, автори Законопроекту № 3637 зосередилися на регулюванні всіх типів віртуальних 

активів, поданих у таблиці, наведеній у Додатку № 1 до цього листа, що створить колізію між 

нормами Цивільного кодексу України та Законопроекту № 3637 у разі його прийняття. Це говорить 

про те, що під час роботи над Законопроектом № 3637 його автори не проводили науково-дослідну 

роботу щодо природи віртуальних активів. 

Потрібно також вивчити міжнародні договори України, що стосуються теми законопроекту. 

Водночас слід ураховувати вимоги статті 9 Конституції України, згідно з якою чинні 

міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Крім того, під час 

розроблення законопроектів варто також спиратися на положення Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV та ратифіковану Верховною 

Радою України від 16 вересня 2014 року Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-

членами, з іншої сторони, з огляду на їх значення для реалізації проголошеного Україною 

курсу на європейську інтеграцію. У разі виявлення суперечностей положень законопроекту 

вимогам цих документів їх потрібно погодити з Угодою, окрім випадків, передбачених самою 

Угодою. 

Обов’язком України на міжнародному рівні у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення є виконання рекомендацій FATF (Financial Action Task 

Force on Money Laundering). Варто зазначити, що FATF визначає віртуальний актив як цифрове 

вираження вартості, що може бути продане або передане у цифровій формі та може 

використовуватися для цілей оплати або інвестування2. 

Також Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу 20 травня 2015 року з метою 

узгодження законодавчих актів Європейського Союзу з Міжнародними стандартами з протидії 

відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, 

ухваленими FATF у лютому 2012 року, прийняли Директиву (ЄС) 2015/849 «Про запобігання 

використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» і схвалили 

Регламент (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». Отже, міжнародні 

стандарти FATF стали основою для формування законодавства Європейського Союзу з протидії 

відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 

Так, згідно з нормами та положеннями Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року 

№ 1629-IV, а також ратифікованої Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

                                                           
2 FATF. Guidance for a risk-based approach. Virtual assets and virtual asset service providers. URL: https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
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Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з 

іншої сторони, від 30 листопада 2015 р., стратегічним напрямом роботи з розвитку системи 

законодавства України є її погодження із законодавством Європейського Союзу. 

Відповідно до Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки, 

із метою взаємного узгодження законопроекту з чинними законами та для уникнення 

суперечностей слід проаналізувати усе чинне законодавство, особливо вимоги, що містяться у 

податкових і бюджетних законах, а також визначити місце закону в загальній системі 

законодавства. 

На сьогодні термін «віртуальний актив», закріплений у рекомендаціях FATF (2018) і 

поширений у всьому світі, міститься в пункті 13 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX: 

«віртуальний актив — цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або 

переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей». 

Порушення Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки 

авторами Законопроекту № 3637 полягає в тому, що термін «віртуальний актив» у Законопроекті 

№ 3637 не відповідає терміну, який уже закріплено на рівні національного законодавства 

відповідно до міжнародних зобов’язань України, а саме в частині 1 статті 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 

06.12.2019 р. № 361-IX. У разі прийняття Законопроекту № 3637 це буде означати порушення 

Україною своїх міжнародних зобов’язань, а також виникнення колізії на рівні національного 

законодавства. 

2. Міністерством цифрової трансформації України було порушено процедуру 

проведення публічного обговорення проекту Закону України «Про віртуальні 

активи», що міститься в Порядку проведення консультацій із громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 р. № 966 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» (далі — Порядок проведення консультацій 

із громадськістю). 

Відповідно до абзацу 3 пункту 12 Порядку проведення консультацій із громадськістю в 

обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення та/або електронних консультацій із громадськістю щодо проектів 

нормативно-правових актів, що передбачають провадження регуляторної діяльності у певній 

сфері. Чинного нормативно-правового акта, який регулював би правовідносини, що виникають у 

зв’язку з обігом віртуальних активів (частина 2 статті 2 проекту Закону України «Про віртуальні 

активи»), не існує. Отже, прийняття Закону України «Про віртуальні активи» означатиме 

впровадження регуляторної діяльності у сфері віртуальних активів. 

Відповідно до пункту 13 Порядку проведення консультацій із громадськістю публічне 

обговорення проекту Закону України передбачає організацію та проведення публічних заходів: 
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«конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей 

(нарад) із громадськістю, інтернет-конференцій, відеоконференцій». 

Відповідно до абзацу 5 пункту 14 Порядку проведення консультацій із громадськістю 

публічне громадське обговорення організовує та проводить орган виконавчої влади, опубліковує в 

обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті 

органу виконавчої влади або в разі відсутності відповідної технічної можливості іншим належним 

способом. 

18.05.2020 р. Міністерство цифрової трансформації України на своєму офіційному веб-сайті 

опублікувало повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту Закону 

України «Про віртуальні активи» (https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-

publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi). 

 

https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
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Відповідно до абзацу 7 пункту 15 Порядку проведення консультацій із громадськістю в 

інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення 

зазначається таке: дані про місце та час проведення публічних заходів; порядок обговорення, 

акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників. 

Як можна побачити із наведеного вище тексту повідомлення Міністерства цифрової 

трансформації України про проведення публічного громадського обговорення проекту Закону 

України «Про віртуальні активи» від 18.05.2020 р., жодних даних про місце, час проведення 

публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, 

реєстрації учасників на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації немає. 

28.05.2020 р. о 14:20 в офіційному телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації 

України публікується пост (https://t.me/mintsyfra/581) про те, що 28.05.2020 р. о 16:00! (у 

цей же день через менш ніж 2 години) відбудеться прямий ефір на сайті YouTube, в 

якому буде обговорюватися проект Закону України «Про віртуальні активи». Це було 

перше повідомлення Міністерства цифрової трансформації України про те, що цей прямий 

ефір відбудеться.  

У телеграм-пості Міністерства цифрової трансформації України не було зазначено даних про 

порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації 

учасників. 

Прямий ефір на сайті YouTube, в якому обговорювався проект Закону України «Про 

віртуальні активи», збережений і доступний за цим посиланням: https://youtu.be/0P5cfBQSekI. 

Це обговорення тривало 1 годину 12 хвилин 44 секунди, із яких відповіді на запитання 

займали менше половини усього часу трансляції. Крім того, представниками Міністерства 

цифрової трансформації України було заявлено, що запитання, які обговорювалися, були 

отримані заздалегідь у соціальних мережах. Тоді як запитання, що ставилися в коментарях 

до самої YouTube-трансляції, були проігноровані. До того ж глядачі трансляції були 

обмежені технічними можливостями YouTube, а саме — максимальною кількістю 

символів для коментаря, яка дорівнює 200, що не дозволяло поставити спікерам 

конструктивне запитання. 

 

https://t.me/mintsyfra/581
https://youtu.be/0P5cfBQSekI
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Усі ці факти вказують на формальний характер цієї YouTube-трансляції, який 

передбачає, що представники Міністерства цифрової трансформації України під час 

проведення цієї YouTube-трансляції не мали на меті провести обговорення альтернативних 

точок зору, оскільки діалог із представниками громадськості (бізнесу, громадських організацій, 

фахівців у сфері віртуальних активів) так і не відбувся. Це вказує на порушення права 

фізичних осіб брати участь у проведенні публічного обговорення проекту Закону України «Про 

віртуальні активи». 

Водночас Дубецькому Андрію Івановичу (адресу електронної пошти зазначено у 

повідомленні Міністерства цифрової трансформації України про проведення публічного 

громадського обговорення проекту Закону України «Про віртуальні активи») було надіслано 

лист для уточнення місця, часу та формату проведення публічного обговорення. Відповідь на 

лист має такий вигляд: 
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Із листа видно, що позиція офіційного представника Міністерства цифрової трансформації 

України зводиться до того, що описана вище YouTube-трансляція й була заходом у межах 

публічного обговорення. 

Порушення Міністерством цифрової трансформації України процедури проведення 

публічного обговорення проекту Закону України «Про віртуальні активи», що міститься в 

Порядку проведення консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 966 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», полягає в 

такому: 

 

 У повідомленні Міністерства цифрової трансформації України про проведення публічного 

громадського обговорення проекту Закону України «Про віртуальні активи» від 18.05.2020 р. 

(https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-

obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi) жодних даних про місце, час 

проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів 

масової інформації, реєстрації учасників на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової 

https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
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трансформації немає. Це є порушенням вимоги, що міститься в абзаці 7 пункту 15 Порядку 

проведення консультацій із громадськістю. 

 Проведена Міністерством цифрової трансформації України YouTube-трансляція порушує 

Порядок проведення консультацій із громадськістю з таких причин: 

o формальність характеру трансляції — фактична відсутність відповідей на запитання 

громадськості;  

o неналежна форма повідомлення громадськості — у телеграм-каналі за менш ніж 2 години 

до початку трансляції; 

o тіньовий характер вибору спікерів — відсутність порядку реєстрації спікерів, подання 

кандидатур; 

o тривалість трансляції — 1 години 12 хвилин 44 секунд мало для обговорення 

впровадження принципово нової регуляторної політики; 

o специфіка технічних можливостей YouTube — максимальна кількість символів для 

коментаря дорівнює 200, що не дозволяло глядачам трансляції ставити конструктивні 

запитання. 

Отже, очевидно, що Міністерством цифрової трансформації України було порушено 

процедуру проведення публічного обговорення проекту Закону України «Про віртуальні 

активи», що міститься в Порядку проведення консультацій із громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 р. № 966 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики». 

3. Суттєві помилки у Законопроекті № 3637 через відсутність у авторів проекту 

нормативно-правового акта розуміння природи віртуальних активів. 

Фундаментальною помилкою Законопроекту № 3637 є некоректність побудови 

термінологічного апарату, що становить понятійно-смисловий базис нормативно-правового акта та 

є основою для побудови правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з обігом 

віртуальних активів. 

Зокрема, йдеться про: 

 термін «віртуальний актив», що міститься у пункті 1 частини 1 статті 1 

Законопроекту № 3637 і не відповідає терміну «віртуальний актив», закріпленому в 

рекомендаціях FATF (2018), який на рівні національного законодавства також 

міститься у пункті 13 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

від 06.12.2019 р. № 361-IX; 

 термін «забезпечений віртуальний актив», що міститься у пункті 3 частини 1 

статті 1 Законопроекту № 3637 та відображає віртуальні активи, забезпечені лише 

правом вимоги щодо об’єкта цивільного права. Водночас забезпеченість віртуального 

активу може також будуватися на праві користування;  
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 термін «система обігу віртуальних активів», що міститься у пункті 8 частини 1 

статті 1 Законопроекту № 3637. Виникає питання до використання у визначенні двох 

категорій «програмний комплекс» і «програмно-апаратний комплекс», що є 

некоректним і створює тавтологію через те, що програмний комплекс є складовою 

частиною програмно-апаратного комплексу. 

Законопроект № 3637 містить низку логічних помилок, що стануть причиною 

виникнення складнощів у правозастосовній практиці. 

Термін «забезпечений віртуальний актив», що міститься у пункті 3 частини 1 статті 1 

Законопроекту № 3637, створює основу для правового регулювання віртуальних активів, 

забезпечених правом вимоги щодо об’єкта цивільного права. Водночас у частині 2 статті 7 

Законопроекту № 3637 говориться про забезпечення віртуального активу об’єктом цивільних прав, а 

не правом вимоги, яке виникає щодо об’єкта цивільних прав. Ця помилка також дублюється в 

частині 2 статті 2, частині 3 статті 5, частині 8 статті 6, частинах 1 і 2 статті 7, частинах 1 і 2 статті 8 

Законопроекту № 3637. 

Пункт 1 частини 1 статті 1 Законопроекту № 3637 визначає одними із видів діяльності 

постачальника послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів, зберігання та/або адміністрування 

віртуальних активів. Це положення не витримує критики, оскільки:  

 зберігання віртуальних активів, а зокрема таких, які були створені з використанням 

технології розподіленого реєстру (блокчейн), відбувається безпосередньо в самому 

розподіленому реєстрі (блокчейні). Постачальник послуг, пов’язаних із обігом 

віртуальних активів, може лише надавати доступ до розподіленого реєстру 

(блокчейну). Сама природа технології розподіленого реєстру (блокчейн) припускає 

децентралізоване зберігання даних і можливість здійснення доступу до них без 

посередників. Водночас існує практика надання послуг зі зберігання самих віртуальних 

активів та/або ключів доступу до них. Оскільки така діяльність здійснюється виключно 

в мережі, то не існує механізмів щодо здійснення ефективного регулювання такої 

діяльності; 

 адміністрування припускає надання управлінського впливу. Це означає, що 

адмініструванню підлягають суспільні відносини, а не об’єкт суспільних відносин, 

яким віртуальний актив і є. У частині 1 статті 10 Законопроекту № 3637 подано 

тлумачення, згідно з яким «послугами зі зберігання та/або адміністрування віртуальних 

активів є забезпечення зберігання та/або адміністрування віртуальних активів в 

інтересах третіх осіб, що надає можливість розпоряджання віртуальними активами». 

Це положення є некоректним за своїм смисловим навантаженням, тому що не дає 

розуміння суті послуг зі зберігання та послуг з адміністрування. 

У разі прийняття Законопроект № 3637 стане нормативно-правовим актом, приведення 

в дію якого призведе до виникнення корупційних ризиків високого рівня. 
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Корупційні ризики детерміновані тим, що Законопроект № 3637 надає Міністерству 

цифрової трансформації України практично необмежені повноваження у сфері регулювання 

діяльності, пов’язаної з обігом віртуальних активів. 

Відповідно до статті 6 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР державна влада в 

Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Пункт 1 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. № 856, визначає Міністерство цифрової 

трансформації України (Мінцифри) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. 

Частина 1 статті 15 Законопроекту № 3637 визначає Міністерство цифрової трансформації 

України як центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері 

обігу віртуальних активів. 

Відповідно до Законопроекту № 3637 Міністерство цифрової трансформації України: 

 встановлює порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, 

пов’язаних з обігом віртуальних активів (пункт 11 частини 4 статті 15);  

 здійснює державну реєстрацію постачальників послуг, пов’язаних з обігом 

віртуальних активів (пункт 12 частини 4 статті 15);  

 здійснює створення, адміністрування, ведення Державного реєстру постачальників 

послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів (пункт 13 частини 4 статті 15);  

 встановлює обсяги, склад, терміни, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності 

постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів (пункт 14 частини 4 

статті 15);  

 здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних 

активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких 

учасників до відповідальності (пункт 16 частини 4 статті 15);  

 має право виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, 

виключити постачальника послуг із Державного реєстру постачальників послуг у 

разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних 

активів (пункт 3 частини 5 статті 15);  

 має право розглядати справи про порушення законодавства про обіг віртуальних 

активів і накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені 

законодавством (пункт 4 частини 5 статті 15);  

 має право вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються 

діяльності постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку 

віртуальних активів (пункт 5 частини 5 статті 15);  

 має право проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами 

дотримання учасниками ринку вимог законодавства про обіг віртуальних активів 

(пункт 6 частини 5 статті 15).  

Зазначені вище права та повноваження Міністерства цифрової трансформації України 

дозволяють говорити про те, що цей центральний орган виконавчої влади встановлює правила, 
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згідно з якими повинні функціонувати ринок віртуальних активів в Україні та саме Міністерство 

цифрової трансформації України як учасник цього ринку. 

Тобто Міністерство цифрової трансформації України саме для себе встановлює правила, за 

якими саме ж і буде здійснювати реєстрацію постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних 

активів, або відмовляти в реєстрації, здійснювати нагляд, контроль у сфері обігу віртуальних активів, 

розглядати справи про порушення законодавства про віртуальні активи, запитувати звітність у 

постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та ін. Такий стан справ є прямою 

передумовою до виникнення низки корупційних ризиків, пов’язаних із діяльністю Міністерства 

цифрової трансформації України. 

Також однією із суттєвих помилок, що містяться в Законопроекті № 3637 (пункт 4 частини 5 

статті 15) у частині повноважень Міністерства цифрової трансформації України, є присвоєння цьому 

центральному органу виконавчої влади функцій судової гілки влади: «Міністерство цифрової 

трансформації України має право розглядати справи про порушення законодавства про обіг 

віртуальних активів і накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені 

законодавством». 

Це положення порушує статтю 6 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, що 

закріплює принцип поділу влади на судову, законодавчу та виконавчу. Цей принцип є 

фундаментальним для побудови демократичної держави, в основі якої лежить принцип верховенства 

права. 

У разі порушення законодавства, що регламентує обіг віртуальних активів, Міністерство 

цифрової трансформації України буде органом державної влади, що виступає стороною в правовому 

спорі, і в той же час Міністерство цифрової трансформації України розглядатиме справу про 

порушення законодавства про обіг віртуальних активів і накладатиме фінансові санкції. Правова 

конструкція, яку пропонують автори Законопроекту № 3637, порушує принцип Nemo judex in propria 

causa, що існує ще з часів римського приватного права, перекладається як «ніхто не суддя у своїй 

справі» і забороняє бути суддею у власній справі через свідомо наявні суб’єктивність та 

упередженість на свою користь.  

Загальні висновки 

 

Законопроект № 3637, що розглядається, стане причиною виникнення розбіжностей між 

нормативно-правовими актами, спрямованими на врегулювання тих самих правовідносин у сфері 

обігу віртуальних активів, а також спричинить порушення в розмежуванні компетенцій і 

суперечності між представниками державних органів — регуляторів цих правовідносин. Усе 

викладене вище негативно вплине на стан законодавства у сфері регулювання обігу віртуальних 

активів і, як наслідок, на стан законодавства загалом. 

Зазначені вище порушення та помилки авторів у написанні Законопроекту № 3637 

детерміновані відсутністю розуміння природи віртуальних активів, однобоким поглядом на 

технологію розподіленого реєстру (блокчейн) і прагненням авторів цього проекту Закону України 

отримати повний контроль над угодами із незабезпеченими віртуальними активами, такими як 

Bitcoin. 



 



 
  

Додаток № 1 до Звернення щодо проекту Закону України «Про віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020 р. 

До поданої в цьому зверненні низки порушень і недоробок, що містить Законопроект № 3637, додається таблиця, зміст якої чітко вказує на можливість класифікації віртуальних активів і, отже, дає 

можливість встановити правовий режим для кожного виду віртуального активу. Запропонована класифікація дозволяє враховувати все різноманіття віртуальних активів і створює об’єктивну картину для 

розуміння предмета регулювання суспільних відносин, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Варто зазначити, що для всіх типів віртуального активу, за винятком криптовалют (віртуальний оборотний актив — 

майно в токенізованій формі, непохідне від майна), на сьогодні діє правовий режим об’єктів цивільного права, встановлений у Цивільному кодексі України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — Цивільний кодекс України). 

Так, автори Законопроекту № 3637 зосередилися на регулюванні всіх типів віртуальних активів, поданих у таблиці, наведеній у Додатку № 1 до цього листа, що створить колізію між нормами Цивільного кодексу 

України та Законопроекту № 3637 у разі його прийняття. Це говорить про те, що під час роботи над Законопроектом № 3637 його автори не проводили науково-дослідну роботу щодо природи віртуальних активів. 

 

 

№ 

Критерії віртуального активу 

Властивості 

віртуального активу 
Приклад 

Вид обліку вихідного активу 

Середовище 

існування вихідного 

активу 

Середовище обігу та 

обліку віртуального 

активу 

Похідність 

віртуального активу 

Предметність 

віртуального активу 

Оборотний Позаоборотний Реальне Цифрове 

Класична 

цифрова 

форма 

Токен-

технологія 

Похідний 

від майна 

Непохідний 

від майна 
Майно 

Майнове 

право 

1 + - - - + - - + + - 
Віртуальний оборотний актив — майно 

у цифровій формі, непохідне від майна 
Монети в комп’ютерних іграх та ін. 

2 + - - - - + - + + - 
Віртуальний оборотний актив — майно 

у токенізованій формі, непохідне від майна 
Криптовалюти та ін. 

3 + - + - + - + - - + 
Віртуальний оборотний актив — право 

у цифровій формі, похідне від  

оборотного майна 

Електронні гроші, бездокументарні цінні 

папери, цифровий абонемент на послуги, 

цифровий подарунковий сертифікат та ін. 

4 + - + - - + + - - + 
Віртуальний оборотний актив — право 

у токенізованій формі, похідне від 

оборотного майна 

Токен, що відображає право, похідне від 

оборотного активу, яке зафіксовано, зокрема, 

у договорі про відчуження майна, та ін. 

5 + - - + + - + - - + 
Віртуальний оборотний актив — право 

у цифровій формі, похідне від  

оборотного майна у цифровому вигляді 

Цільова облігація, де об’єктом передачі є 

товар або послуга у цифровій формі, 

цифровий сертифікат на товар у цифровому 

вигляді та ін. 

6 + - - + - + + - - + 
Віртуальний оборотний актив — право 

у токенізованій формі, похідне від 

оборотного майна у цифровому вигляді 

Токен, що відображає право, похідне від 

оборотного активу у цифровому вигляді, яке 

зафіксовано, зокрема, у договорі про 

відчуження майна, та ін. 

7 - + + - + - + - - + 
Віртуальний позаоборотний актив — право 

у цифровій формі, похідне від 

позаоборотного майна 

Цифровий подарунковий сертифікат на 

авторські курси та ін. 

8 - + + - - + + - - + 
Віртуальний позаоборотний актив — право 

у токенізованій формі, похідне від 

позаоборотного майна 

Токен, що відображає право, похідне від 

позаоборотного активу, яке зафіксовано, 

зокрема, у договорі про користування майном, 

та ін. 

9 - + - +  + - + - - + 
Віртуальний позаоборотний актив — право 

у цифровій формі, похідне від 

позаоборотного майна у цифровому вигляді 

Цифровий абонемент на онлайн-курси та ін. 

10 - + - +  - + + - - + 
Віртуальний позаоборотний актив — право 

у токенізованій формі, похідне від 

позаоборотного майна у цифровому вигляді 

Токен, що відображає право, похідне від 

позаоборотного активу у цифровому вигляді, 

яке зафіксовано, зокрема, у договорі про 

користування майном, та ін. 


