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Про розгляд запиту 

 
Шановний Василю Олексійовичу! 

 
Національний банк України розглянув Ваш запит від 03.09.2021 стосовно визначення 

правового статусу криптовалют в Україні та повідомляє наступне. 

Складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, 
ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними 

грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом.  
Детально про це йшлося у Спільній заяві фінансових регуляторів щодо статусу 

криптовалют в Україні від 30.11.2017, з якою можна ознайомитися на сторінці офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayavafinansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-

v-ukrayini  
Наразі в Україні, як в і більшості країн світу триває робота по створенню правового 

поля для функціонування віртуальних активів (криптоактивів). При цьому слід зауважити, що 

як законотворці, так і провідні регулятори світових фінансових ринків наразі не 
використовують терміну «криптовалюта» з огляду на відсутність ключових атрибутів 

суверенних валют, у зв’язку з чим застосовується більш коректний термін «криптоактив». У 
Верховній Раді України в даний час зареєстровано проект Закону України «Про віртуальні 
активи» ( реєстр. № 3637) та альтернативний проєкт Закону України «Про токенізовані активи 

та криптоактиви» (реєстр. № 4328), з текстами яких можна ознайомитися на Офіціному 
вебпорталі парламенту України за посиланнями: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353. 

Також зауважимо, що Національний банк України згідно зі статтею 2 Закону України 

«Про Національний банк України» є центральним банком України, особливим центральним 
органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і 

принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України «Пр о 
Національний банк України» та іншими законами України.  

Функції Національного банку України визначено статтями 6, 7 Закону України «Про 

Національний банк України». Національний банк України установлює правила використання 
лише тих інструментів фінансового ринку, регулювання яких згідно із законодавством 

покладено на Національний банк.  
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За умови створення правового підґрунтя в Національного банку України будуть правові 

підстави для підготовки відповідної нормативно-правової бази, зокрема щодо врегулювання 

здійснення операцій із криптовалютами. 
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