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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КРИПТОВАЛЮТОЮ  
В УКРАЇНІ1 

Економіка XXI ст. ознаменувалася входженням в «еру цифрових 
технологій», коли інформатизація економічних процесів стала пог-
либлюватися з кожним роком, а в 2009 році світова спільнота вперше 
заговорила про віртуальну валюту. З тих пір низка міжнародних 

                                                             
1 Тези підготовлено на виконання теми фундаментального наукового 

дослідження НДІ ВПЗ «Стратегія зменшення можливостей вчинення зло-
чинів: теорія та практика». 
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організацій пропонувала власне визначення криптовалюти, її кла-
сифікацію та механізми утворення. 

Останніми роками відбулося і масове знайомство населення 
України з ринком криптовалют. Найбільш визнаними серед україн-
ців валютами є Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, OneCoin та ін. Варто 
відзначити, що середній курс одного біткоіна до гривні складає від 
5 тис. (Bitcoin Cash) до більше, ніж 200 тис. грн (Bitcoin) [1]. Ринок 
криптовалют успішно розвивається в Україні. За результатами дос-
лідження однієї із найбільших фінансових організацій в світі, чет-
вертого за величиною банку США – «Citigroup» розмір ринку біткоі-
на в Україні складає 2,5 млрд доларів США або 2,5 % ВВП [2; 3]. Про 
поширеність криптовалюти серед депутатів Верховної Ради Украї-
ни та інших чиновників свідчать результати ознайомлення із їх 
деклараціями. Цікаво, що найбільше криптовалюти протягом 2015–
2017 років було задекларовано чиновниками Одеської обласної 
ради, Одеської міської ради та Верховної Ради України [2; 4]. 

Зважаючи на значну вартість криптовалют, особливість їх при-
роди та специфіку стану корупції в Україні, важливо звернути увагу 
на можливий зв’язок між їх існуванням та корупцією, що виража-
ється в певних корупційних ризиках. Отже: 

Ризик 1. Нормативна невизначеність – основа корупційних схем. 
Аналіз чинного законодавства свідчить, що законодавче регулюван-
ня ринку криптовалют в Україні знаходиться на початковому, кон-
цептуальному та проектному рівні розвитку. У 2017 р. до Верховної 
Ради України було подано законопроекти «Про обіг криптовалюти  
в Україні» та «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних 
в Україні». Жоден з них не було ухвалено. Наразі їх повернено на 
доопрацювання й актуалізацію [5, с. 140]. На концептуальному рівні 
Кабінетом Міністрів України було запропоновано проект розпоря-
дження «Про схвалення Концепції державної політики у сфері вір-
туальних активів» [6]. Отже, жоден із чинних законів чи підзакон-
них актів не містить основ врегулювання суспільних відносин, 
пов’язаних із криптовалютами в Україні. Оцінка ситуації Націона-
льним банком України у 2014 році була однозначною: такі валюти є 
грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості 
[7]. Однак наприкінці грудня 2018 року фінансові установи (Націо-
нальний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фо-
ндового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг) повідомили, що криптовалюта не є 
грошовим активом [7]. Нормативна невизначеність криптовалют 
відіграє й певну роль під час судового розгляду цивільних спорів та 
кримінальних проваджень, що з нею пов’язані.  
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Ризик 2. Технології використання криптовалюти – тіньова 
складова корупції. Принципи, на основі яких функціонує криптова-
люта, дають змогу здійснювати децентралізовані, безпечні й аноні-
мні транзакції через мережу Інтернет в усьому світі, а також укла-
дати смарт-контракти, що пов’язано з використанням технологіч-
ної системи Blockchain, що фіксує відповідні операції з цифровими 
валютами в публічній цифровій книзі [8, с. 310]. Отже, спосіб функ-
ціонування криптовалют створює певні умови для перебігу таких 
операцій «у тіні», коли неможливо відслідкувати від кого та куди її 
було спрямовано. 

Ризик 3. Неможливість перевірки кількості криптовалюти, 
якою володіє особа. За оцінками експертів цей ризик названо «коруп-
ційним курйозом», оскільки, навіть маючи інформацію про кількість 
криптовалюти, якою володіє особа, перевірити її не вдається можли-
вим, що може використовуватися не на користь правоохоронних 
органів. Особа може приховувати інформацію про момент виникнен-
ня в неї прав на крипто валюту, акцентуючи увагу на тому, що прид-
бала вона її давно, а значних обсягів у національній валюті вона на-
була лише на момент перевірки правоохоронними органами. 

Таким чином, криптовалюта – яскравий приклад того, що зако-
нотворча та правоохоронна діяльність в Україні має пожвавитися у 
напрямі зменшення корупційних ризиків в нашому суспільстві. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ СПОРТУ 

Корупція в сучасному спорті стала чинником, який становить 
реальну загрозу динамічному розвитку спорту в Україні, а також 
іміджу держави. У суспільстві викликає стурбованість суттєве збі-
льшення інформації про прояви явищ корупції в спорті та реальни-
ми їх фактами, які проявляються у вигляді маніпулювання спорти-
вними змаганнями з метою отримання неправомірної вигоди. Зок-
рема, це протиправний вплив на хід спортивного змагання та/або 
проведення спортивного змагання із заздалегідь відомим резуль-
татом (договірне змагання); підкуп спортсменів, спортивних суддів, 
тренерів, інших осіб, які здійснюють діяльність у сфері спорту; не-
законні спортивні ставки тощо.  

Явище корупції негативно впливає на всі сторони життєдіяль-
ності, фактично руйнує правові й етичні відносини між людьми, 
негативно впливає на розвиток соціальних, фінансово-економічних 
процесів і практично стає нормою поведінки. Розв’язання цієї про-
блеми знаходиться в центрі уваги міжнародних спортивних органі-
зацій, а також найвищих європейських і світових політичних інсти-
туцій і є надзвичайно актуальним для України. 

Існуючі проблеми вимагають необхідного регулювання діяльнос-
ті держав в цій галузі, про що свідчить велика кількість скоєних пра-
вопорушень в спорті різних видів, таких як посягання на принцип 
рівності прав і свобод спортсменів, маніпуляції спортивними змаган-
нями, вживання допінгових препаратів, насильство і хуліганську пове-
дінку глядачів під час проведення спортивних заходів, корупція і інші 
економічні злочини в міжнародних спортивних відносинах. 
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