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Актуальність теми дисертаційного дослідження Іванюк Вікторії 
Дмитрівни «Фінансово-правове регулювання ринку крип то вал ют в Україні» 
обумовлена тим, що еволюція суспільства, розвиток інноваційних технологій та 
вдосконалення функціонування платіжних систем призвели до змін 
міжнародного фінансового ринку. У свою чергу, епоха Інгернету створила 
вимоги до низької вартості, анонімних та швидко перевірених транзакцїй, і, як 
наслідок, з’явилися швидкі розрахунки криптовалютами. Завдяки своїм 
особливостям, які становлять елементи платіжних засобів і розрахунків, 
перспектива використання криптовалют у майбутньому зростатиме. Разом з тим, 
постає ряд викликів перед стабільністю фінансової системи, надійністю 
національної валюти та можливістю отримати максимальну користь від 
технологічного розвитку. Для оптимального вирішення даних проблем 
необхідно приділити увагу встановленню належного правового забезпечення 
державного регулювання ринку криптовалют та створенню більш ефективної 
платіжної системи для досягнення балансу між розвитком інновацій, платіжної 
інфраструктури, збереженням стабільності та здобуттям довіри до криптовалют, 
зберігаючи при цьому традиційні практики фінансового сектору.

Важливою подією стало прийняття ЗО травня 2018 року Директиви (ЄС) 
2018/843 Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви 
(ЄС) 2015/849 щодо запобігання використанню фінансової системи для 
відмивання грошей чи фінансування тероризму та внесення змін до Директив 
2009/138/ЕС та 2013/36/ЄС, яка не лише спрямована на протидію злочинності у 
сфері ринку криптовалют та охоплення всіх потенційних можливостей їх 
використання, а й чітко закріплює здатність крипто валюти бути платіжним 
засобом.

В Україні правовий режим криптовалют досі системно не врегульований, 
а фінансові регулятори не сформували уніфікованої позиції щодо їх 
функціонування на фінансовому ринку. У світі поступово формуються різні
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концепції використання криптоваяют та окреслення їх сутності. Глобальне 
поширення криптовалют потребує наукового супроводження правильного та 
раціонального застосування криптовалютних можливостей у сфері платежів, а 
також швидкої адаптації держав до врегулювання криптовалютних викликів. 
Тому формування фінансових правових підстав для використання крипто валюти 
як засобу платежу є принциповим аспектом, який потребує вирішення. Саме 
зазначені вище чинники й обумовлюють актуальність обраної геми 
дисертаційного дослідження В. Д. Іванюк.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної 
роботи кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
Західноукраїнського національного університету «Правове забезпечення 
публічного адміністрування в сфері економіки» (номер державної реєстрації -  
01160000174).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна. Наукові положення, 
висновки і рекомендації, викладені в дисертації, мають достатній ступінь 
обґрунтованості, що засвідчує опрацювання дисертанткою в повній мірі 
відповідного емпіричного матеріалу, нормативно-правових актів України, 
зарубіжних країн, регіональних нормативних актів, наукових праць як 
українських, так і зарубіжних вчених. Грунтовною є методологічна основа 
дослідження В. Д. Іванюк, яка вміло використовує широкий спектр 
загальнонауковнх та спеціальних методів пізнання правових явищ, зокрема, 
історико-правовий, герменевтичний. формально-юридичний, соціологічний, 
статистичний, порівняльно-правовий. системно-структурний, правового 
моделювання. Провідним методом дослідження став саме формально- 
юридичний, який надав можливість сформулювати висновки та пропозиції, що 
становлять необхідний рівень наукової новизни дисертаційного дослідження 
В. Д. Іванюк. Зокрема, з метою розкриття особливостей криптовалютних 
відносин були розроблені авторські визначення «криптовалютнї 
правовідносини», «криптовалюта»: з метою дослідження процесу емісії 
(майнінгу) криптовалют було розроблено авторське визначення «емісія 
(майнінг) криптовалют»; з метою аналізу принципів діяльності криптовалютних 
бірж були запропоновані авторські визначення «криптовалютна біржа», 
«принципи правового регулювання діяльності криптовалютних бірж», 
«функціональні принципи правового регулювання діяльності криптовалютних 
бірж», «криптовалютна політика держави», «організаційні принципи 
регулювання діяльності криптовалютних бірж». Крім того, за допомогою цього 
методу здійснено класифікацію учасників криптовалютних правовідносин, а 
також наукове опрацювання й аналіз нормативно-правових актів, що стосуються
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сфери ринку криптовалют і запропоновані конкретні заходи щодо його 
системного формування.

Дисертаційне дослідження базується на комплексному, системному 
підході, характеризується відповідним рівнем наукових узагальнень. 
Фундаментальність та комплексність роботи виявляється у всебічному та 
поступовому вивченні дисертанткою предмету дослідження. Таким чином, 
емпіричний матеріал дослідження характеризується належним рівнем 
репрезентативності, що позитивно вплинуло на обґрунтованість та 
достовірність наукових положень, рекомендацій та висновків проведеного 
дослідження.

Дисертація В. Д. Іванкж за своїм оформленням відповідає вимогам МОН 
України. Структура дисертації відповідає логіці поставлених завдань, об’єкту та 
предмету дослідження та складається з анотації державною та англійською 
мовами, списку публікацій здобу вам ки за темою дисертації, вступу, трьох 
розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Всі розділи та підрозділи за своїм змістом і висновками, 
перспективами подальшого дослідження і використання для розвитку доктрини 
фінансового права у цій сфері слід назвати вагомими і вдало викладеними, що 
дозволило простежити процес втілення ідей і думок авторки в тексті наукової 
роботи, виділити найбільш обґрунтовані позиції, а також питання, які 
потребують подальшого доктринального дослідження.

Ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження дає підстави для 
висновку, що текст дисертації в повному обсязі відповідає меті дослідження, а 
поставлені завдання авторкою успішно виконані.

У дисертації В. Д. Іванкж на підставі проведеного системного наукового 
дослідження висунуто і обгрунтовано низку наукових ідей та теоретично- 
практичних конструкцій, сукупність і достатній рівень розробки яких 
дозволяють кваліфікувати цю працю як завершене наукове самостійне 
дослідження.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів полягає в 
тому, що дисертаційне дослідження є одним із перших в Україні комплексних 
досліджень фінансово-правового регулювання ринку криптовалют в Україні. У 
результаті проведеної наукової розвідки висунуто та обгрунтовано низку нових, 
важливих наукових положень, сформульовано ряд концептуальних висновків, 
що можуть бути використані для формування системи законодавства України у 
сфері ринку криптовалют.

У Розділі 1 «Теорегнко-методологічні засади правовідносин, які 
виникають у сфері обігу криптовалют» проведено огляд сучасного стану та 
методології дослідження фінансових правовідносин, які виникають у сфері обігу
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крипто вал ют, виокремлено поняття та особливості криптовалютних
правовідносин, здійснено аналіз специфіки державного регулювання ринку 
криптовалют в Україні.

Слушним та обґрунтованим с запропоноване авторське визначення 
криптовалютних правовідносин як суспільних відносин між внутрішніми і 
зовнішніми суб’єктами, врегульованих фінансово-правовими нормами, що 
формуються в процесі виконання дій з криптовалютами та контролем за їх рухом 
(с. 40 дисертації).

Варто підтримати пропозицію дисертантки про те, що криптовалютним 
правовідносинам характерні наступні особливості: 1) криптовалютні
правовідносини відрізняються специфічним суб’єктним складом, де 
обов’язковим суб’єктом є владний орган, який має відповідні владні 
повноваження в галузі фінансової діяльності; 2) об’єкт криптовалютних 
правовідносин -  криг повалили, які використовуються як засіб платежу 
внаслідок реалізації суб’єктивних прав і юридичних зобов’язань; 3) наявність 
імперативного методу правового регулювання; 4) захист прав та законних 
інтересів учасників криптовалютних правовідносин здійснюється шляхом 
втручання третіх осіб; 5) учасники криптовалютних правовідносин несуть 
відповідальність при порушенні законних прав та інтересів (с. 50 дисертації).

Досить вдало обґрунтовано необхідність упорядкування системи 
нормативних актів, які б повною мірою регулювали ринок криптовалют в 
Україні, та відзначено потребу її динамічності, гнучкості до нововведень, 
формування із норм, прийнятих різними державними органами із різною 
юридичною силою. Уперше запропоновано розробити Закон України «Про 
криптовалюти і ринок криптовалют в Україні», який би слугував спеціальним 
нормативно-правовим регулюванням законодавчого рівня, внести зміни до 
Конституції України. Кримінального кодексу України, Закону України «Про 
Національний банк України», Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні», відкрити консультативні офіси, основним завданням яких 
була б фінансова інклюзія громадян з питань функціонування ринку 
криптовалют (с. 71 дисертації).

Заслуговує підтримки висновок, що функціонування ринку криптовалют 
не має ознак діяльності «фінансових пірамід», оскільки на відміну від діяльності 
«фінансових пірамід», ринку криптовалют характерні: 1) відсутність структу ри 
перерозподілу криптовалют за рахунок нових учасників; 2) учасники ринку- 
криптовалют не діють під прикриттям організацій комерційного чи 
некомерційного типу; 3) відсутнє застосування прийомів психологічного впливу 
на учасників з метою збільшення отримання прибутку; 4) прибутковість на ринку 
криптовалют не забезпечується за рахунок коштів нових учасників;
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5) міжнародний досвід країн показує, що криптовалютна діяльність підлягає 
ліцензуванню (наприклад в Японії, окремих штатах Сполучених Штатів 
Америки, Федеративній Республіці Німеччина. Швейцарії, Естонії, Австралії) 
(с. 74-75 дисертації!).

У Розділі 2 «Правовий механізм проведення операцій з 
криптовал ютами» дисертанткою системно розглянуто поняття та процес емісії 
(майнінгу) криптовалют, правові підстави використання крипто вал юти як засобу 
платежу, організаційні та функціональні принципи правового регулювання 
діяльності криптовалютних бірж, відповідальність за порушення законодавства 
України про обіг криптовалют.

Важливими як в теоретичному, так і в практичному плані є пропозиція 
закріпити визначення емісії (майнінгу) криптовалют як сукупності дій фізичних 
та / або юридичних осіб, що спрямовані на випуск в обіг криптовалют шляхом 
проведення складних обчислень криптографічного підпису блоку за 
спеціальним алгоритмом, та які підлягають реєстрації, в акцентованому 
необхідністю прийняття Законі України «Про крнптоваяюти і ринок 
криптовалют в Україні» (с. 77 дисертації).

Вперше авторкою розроблено авторське поняття кри пто вал ют н ої біржі як 
юридичної особи, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності 
на криптовалютному ринку—діяльності з обміну криптовалют та фіатних валют; 
обміну одного або більше видів криптовалют, переказу криптовалют; зберігання 
та/або адміністрування криптовалют, що дозволяють контролювати обіг 
криптовалют, чи участі і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією 
емітента та/або продажем криптовалют - в порядку, встановленому 
законодавством (с. 109 дисертації).

Обираючи напрям та принципи врегулювання діяльності криптовалютних 
бірж, важливим є висновок дисертантки про те, що доцільно встановлювати такі 
вимоги до їх функціонування, які б базувались на технологічних особливостях 
діяльності криптовалютних бірж і передбачали технологічні заходи, які будуть 
спрямовані на підвищення безпеки їх функціонування (с. 111 дисертації).

Слушним є аналіз принципів діяльності криптовалютних бірж у якості 
комплексної системи, яка складається з трьох груп: 1) загальних принципів 
регулювання криптовалютних відносин; 2) функціональних принципів 
регулювання діяльності криптовалютних бірж; 3) організаційних принципів 
регулювання діяльності криптовалютних бірж (с. 113 дисертації).

Також заслуговує на увагу висновок авторки про те, що суспільно- 
загрозливі правопорушення в криптовалютній сфері здатні дестабілізувати 
належний рівень життєдіяльності усього суспільства, а також призвести до 
розладу фінансової системи держави. Беручи до уваги наявну міжнародну
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практику, авторка доречно сформувала пропозиції щодо необхідності 
доповнення Глави 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, 
громадського харчування, сфері послу?, в галузі фінансів і підприємницькій 
діяльності» Розділу П Кодексу України про адміністративні правопорушення 
самостійними складами криптовалютних проступків: «Порушення порядку 
здійснення емісії криптовадют», «Діяльність на криптовадютному ринку без 
ліцензії», «Маніпулювання на криптовалютному ринку», а також доцільність 
внесення змін до п’яти розділів Особливої частини Кримінального кодексу 
України: розділу VI «Кримінальні правопорушення проти власності»; розділу 
VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності»; розділу ЕХ 
«Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки»; розділу XVI 
«Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно- 
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку»; розділу XVII «Кримінальні правопорушення у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг» 
(с. 132, 134 дисертації).

У Розділі 3 «Перспективи використання та вдосконалення правового 
регулювання крипто валют в Україні» досліджено міжнародну практику 
правового регулювання обігу криптовалют та напрями формування системи 
законодавства України у сфері ринку криптовалют.

Викликає науковий інтерес класифікація усіх держав світу за критерієм 
підходу держави до врегулювання криптовалют на три основні групи: 
1) держави, в яких крипто вал юти мають офіційно закріплений правовий режим 
(Сполучені Штати Америки, Японія, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Канада, 
Великобританія, Австралія, Швеція, Сінгапур та інші); 2) держави, в яких 
відсутні як правовий режим криптовалют, так і відповідальність за діяльність у 
сфері ринку криптовалют (Литва, Греція, Камбоджа та інші); 3) держави, в яких 
проведення операцій з криггговалютою заборонено на підставі норм 
законодавства (Еквадор, М’янма, Лаос, В’єтнам, Індонезія, Ліван, Іран та інші) 
(с. 149 дисертації).

Уперше в межах дисертаційного дослідження обгрунтовано: положення, 
що для належного забезпечення його функціонування ринку криптовалют 
потрібно не лише визначити їх правовий режим, а й приділити увагу тим 
аспектам правового регулювання, що сприятимуть не лише протидії, але й 
запобіганню вчиненню правопорушень у сфері обігу криптовалют; доцільність 
законодавчого закріплення заборони здійснення криптовалютної діяльності з 
особами, що входять в санкційні списки України. Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів Америки, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй,
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Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (с. 157 
дисертації).

В результаті аналізу німецького досвіду регулювання сфери ринку 
криптовал ют, заслуговують на увагу наукової спільноти та законодавця 
положення про необхідність запровадження і в українському законодавстві 
обов’язку отримання дозволу на ведення криптовалютного бізнесу шляхом 
подання відповідної заяви із супровідними документами, серед яких 
запропоновано передбачити детальний опис кршггоконцешш конкретного 
підприємства, включаючи ІТ-опис криптографічних функцій та 
використовуваних методів, а також по кроков у інформацію про штан дій на 
випадок непередбачуваних ситуацій, заходів, що застосовуватимуться з метою 
уникнення втрати криптоактивів, що зберігаються (с. 166 дисертації).

Варто підтримати пропозицію дисертантки щодо створення в Україні 
Інноваційного центру, який би на постійній основі: досліджував ризики, 
переваги, недоліки та шляхи їх уникнення, що стосується блокчейну, різних 
видів криптовалют, фінансових інновацій; здійснював навчання, підготовку та 
перепідготовку' фахівців у сфері ринку криптовалют, працівників державних 
органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері ринку' криптовалют; 
надавав технологічну, експертну допомогу таким органам; підвищував 
обізнаність населення щодо застосування інноваційних технологій, 
можливостей використання криптовалют як альтернативного платіжного засобу.

Науковою оригінальністю та значимістю відзначаються й інші висновки 
та положення дисертаційної роботи.

Теоретичне та практичне значення одерж ання результатів  
дисертаційного дослідж ення В. Д. Іванкж полягає в тому, що висновки та 
пропозиції, зроблені в дисертації, можуть бути використаю в правотворчій 
діяльності, зважаючи на те, що дисертаційне дослідження містить низку 
пропозицій щодо внесення змін та доповнень, що стосуються юридичної 
природи криптовалют, учасників ринку криптовалют, системи базових 
нормативних вимог, юридичних методів та способів, за допомогою яких 
здійснювався б державний вплив на врегулювання сфери криптовалютних 
правовідносин, принципів діяльності криптовалютних бірж, отримання ліцензії 
для здійснення криптовалютної діяльності, реєстрації для здійснення емісії 
криптовалют, особливостей майнінгової діяльності, засад відповідальності за 
вчинення правопорушень у сфері обігу криптовалют; в право застосовній 
діяльності органів державної влади при проведенні аналітичної роботи з метою 
встановлення правового режиму криптовалют, юридичної відповідальності за 
порушення законодавства України прю обіг криптовалют; в навчальному 
процесі закладів вищої освіти під час проведення лекційних та практичних
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занять з дисциплін: «Фінансове право України», «Адміністративне право», 
«Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне фінансове право». 
Вказане підтверджується відповідними актами впровадження, що викладені у 
додатках до роботи.

Повнота викладу положень дисертації в наукових публікаціях, 
зарахованих за темою дисертації- Детальне ознайомлення з текстом 
дисертаційного дослідження В. Д. Іванюк, опублікованими працями за темою 
дисертації надає можливість зробити висновок, що основні результати 
дисертаційного дослідження викладено у 8 наукових працях, зокрема, у: розділі 
монографії опублікованої у співавторстві; п’яти наукових статтях, з яких одна 
стаття опублікована у науковому виданні, включеному до переліку наукових 
фахових видань України з присвоєнням категорії «Б», чотири статті — у 
зарубіжних виданнях держав, які входять до Організації економічного 
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, 
за яким підготовлено дисертацію здобувачки, а також у двох тезах доповідей на 
науково-практичних конференціях.

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційне дослідження В. Д. Іванюк 
підкреслює, що робота містить результати її особистих досліджень. Висновки, 
пропозиції та рекомендації, у тому числі й ті, що характеризують наукову 
новизну, одержані авторкою особисто. Одну публікацію виконано у 
співавторстві, однак авторкою визначено особистий внесок у таке дослідження.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання 
на відповідне джерело (список використаних джерел складає 211 найменувань). 
Варто відзначити значний масив опрацьованої авторкою літератури іноземною 
мовою та нормативно-правових актів іноземних держав мовою оригіналу, що 
підкреслює достовірність зроблених висновків та сформованих пропозицій.

Дисертаційне дослідження В. Д. Іванюк містить посилання на згадані 
авторкою у тексті джерела інформації в разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; авторкою дотримано вимоги норм законодавства про 
авторське право: надано повну й достовірну інформацію про результати 
наукової діяльності, а також використані методики дослідження.

У дисертаційному дослідженні не виявлено ознак академічного плагіату, 
фальсифікації та інших порушень, що могли б поставити під сумнів самостійний 
характер виконаного дослідження.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Позитивно оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження Іванюк Вікторії 
Дмитрівни на тему «Фінансово-правове регулювання ринду криптовалют в 
Україні», варто зазначити, що окремі його положення, як і будь-якої іншої 
дисертаційної роботи, є спірними і надають підгрунтя для подальшої наукової
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дискусії або потребують додаткової аргументації під час публічного захисту 
дисертації.

По-перше, систематизуючи світову практику правового регулювання 
діяльності криптовалютн иж бірж, авторка виокремлює два основні напрями 
закріплення їх функціонування: 1) до діяльності криптовалютних бірж
застосовується вже існуюче законодавство у сфері фінансових ринків, в 
результаті чого криптовалютні біржі зобов’язують отримати статус фінансової 
інституції для уможливлення надання фінансових послуг; 2) прийняття 
спеціального законодавства, що врегульовує сферу діяльності криптовалютних 
бірж, в результаті чого останні набувають новий спеціальний статус (с.109 
дисертації). Разом з тим, деталізації- потребує власне бачення авторки щодо 
вибору напряму, який буде найефективнішим для правового регулювання 
діяльності криптовалютних бірж в Україні.

По-друге, аналізуючи відповідальність за порушення законодавства 
України про обіг кри птовал ют, дисертантка вважає, що нагальним є 
встановлення можливості криптовалют бути предметом та/або засобом вчинення 
різних видів правопорушень, а також закріплення видів юридичної 
відповідальності, які повинні застосовуватись до правопорушників, вказуючи на 
її системний, міжгалузевий характер (с. 124 дисертації). Водночас, необхідно 
було повніше розкрити та пояснити, у чому полягає системний, міжгалузевий 
характер юридичної відповідальності за правопорушення у сфері обігу 
криптовалют, що дозволило б більш комплексно проаналізувати питання 
вдосконалення національного регулювання питань відповідальності за 
правопорушення у сфері обігу криптовалют.

По-третє, у підрозділі 3.1 авторка робить висновок про доцільність 
наявності вимог до надійності та кваліфікації керівних директорів підприємств, 
що бажають займатись криптовалютною діяльністю (с. 166 дисертації). З огляду 
на це, варто було б навести авторське бачення щодо значення та змісту 
конкретних вимог, які могли б засвідчити надійність та кваліфікацію керівних 
директорів в Україні.

По-четверте, у дисертаційній роботі звернено увагу на необхідність 
проведення переговорів та укладення міжнародних угод про співробітництво у 
сфері ринку криптовалют між урядом України та урядами держав, що 
легалізували ринок криптовалют та здійснюють його ефективне регулювання 
(с. 185 дисертації). Водночас, необхідно було повніїле розкрити предмет таких 
міжнародних угод та їх вплив на правове регулювання ринку криптовалют в 
Україні.

По-п’яте, у п. З загальних висновків до роботи пропонується ухвалити 
Закон України «Про криптовалюти і ринок криптовалют в Україні», проте




