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В представленной статье приведены ис-
следования проблематики финансового мо-
ниторинга в сфере обращения криптовалют. 
Особое внимание уделено исследованию про-
блем идентификации, верификации и изуче-
ния участников финансовых операций с крип-
товалютами.
Проанализированы основные аспекты 

анонимности криптовалют, современные 
разработки в сфере обработки данных крип-
товалютных транзакций. В ходе исследова-
ния были рассмотрены криптовалюты по 
возможности их деанонимизации. Так, суще-
ствующие на сегодня криптовалюты можно 
разделить на криптовалюты, информацию 
о транзакциях которых можно проанализи-
ровать, классифицировать, систематизи-
ровать и криптовалюты с повышенной ано-
нимностью.
В ходе исследования также проанализиро-

ваны последние мировые тенденции по опре-
делению правового статуса криптовалют. 
Проведен анализ последних изменений отече-
ственного законодательства в данной сфере. 
Сделаны выводы целесообразности выбран-
ного направления регулирования, поскольку 
указанные изменения основываются именно 
на мировом опыте, а также рекомендациях и 
экспертизе международных организаций.
Ключевые слова: криптовалюта, финан-

совый мониторинг, Bitcoin, CryptoNote, ано-
нимность транзакций.

відмивання грошей, отриманих незакон-
ним шляхом, шахрайських схем, фінансу-
ванню протизаконної діяльності. У таких 
умовах поява криптовалют стала суттєвим 
викликом наявній системі фінансового мо-
ніторингу. Анонімність криптовалютних 
транзакцій зумовила необхідність пошуку 
та розробки нових способів контролю за 
обігом активів, для забезпечення належ-
ної протидії незаконній діяльності. 
З огляду на потребу актуального регу-

лювання даної сфери, доцільно дослідити 
проблематику фінансового моніторин-
гу криптовалютного ринку, в тому числі 
можливість і перспективи ідентифікації та 
верифікації учасників фінансових опера-
цій з криптовалютами. 
Незважаючи на суттєвий інтерес як 

практичний, так і теоретичний, дане пи-
тання ще є недостатньо дослідженим.

Аналіз дослідження
Інноваційність, широкий спектр засто-

сування, потенціал такого явища як крип-
товалюти, зумовили зростання наукових 
зацікавлень як вітчизняних, так і зару-
біжних учених. Даному питанню приді-
ляли увагу в тому числі:  А. Колдовський,-
Є.Н. Лобачова, В.Г., А. Грінспен,  Б. Бер-
нанк, , Ф. Журавко, А. Т. Проценко, С. Б. Ро-
діонова, іР. Шульц, Д. Ален, М. Єпіфанов, 
М. Абрамович, Дж. Потс,  Д. С. Вахрушев 
та ін. Проте, існуюча проблематика право-
вого регулювання криптовалют, пробле-
матика фінансового моніторингу крипто-

Постановка проблеми
З розвитком сучасних технологій 

з’являється все більше можливостей для 
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валютного ринку потребують подальшого 
дослідження та теоретичного аналізу.

Формулювання цілей дослідження
Метою статті є дослідження проблема-

тики, оцінка потенціалу та перспектив фі-
нансового моніторингу у сфері обігу крип-
товалют.

Виклад основного матеріалу
Сучасні технології створили безліч 

можливостей для фінансування нелегаль-
ної діяльності, шахрайства, відмивання 
коштів, отриманих незаконним шляхом 
тощо. За таких умов стає дедалі складніше 
здійснювати фінансовий моніторинг. Щоб 
відповідати на сучасні виклики, наявна 
система фінансового моніторингу повинна 
враховувати виникнення нових ризиків, 
активно використовувати новітні механіз-
ми та технології, щоб ефективно здійснюва-
ти запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму тощо.
Дослідження проблематики фінансо-

вого моніторингу треба починати з ви-
значення даного поняття. За авторським 
тлумаченням А. А. Булаєва, фінансовий 
моніторинг - це комплекс фінансово-пра-
вових заходів, спрямованих на запобіган-
ня легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, і фінансуванню 
тероризму, а також проникнення таких 
доходів у фінансову систему країни. Бу-
дучи вихідною ланкою системи протидії 
легалізації злочинних доходів і фінансу-
ванню тероризму, фінансовий моніторинг 
водночас виступає елементом забезпечен-
ня не тільки економічної і фінансової, а й 
національної безпеки держави [1, с. 10-11].
За Словником фінансово-правових тер-

мінів (за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воро-
нової) фінансовий моніторинг (лат. мonitor 
– той, хто попереджає, радник, консуль-
тант) – це механізм здійснення постійного 
спостереження за фінансовою діяльністю, 
насамперед кредитних установ, а також 
оцінка, аналіз і прогноз імовірності здій-
снення незаконних фінансових операцій. 
Метою фінансового моніторингу є запобі-
гання здійсненню та своєчасне виявлення 

фінансових операцій, пов’язаних із легалі-
зацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [2, с. 515].
У свою чергу, відповідно до Закону 

України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» в редакції від 
24.11.2018 р.,  фінансовий моніторинг – 
це сукупність заходів, які здійснюються 
суб’єктами фінансового моніторингу у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, що включають проведен-
ня державного фінансового моніторингу та 
первинного фінансового моніторингу [3].
Аналізуючи зазначені визначення фі-

нансового моніторингу, можна узагальни-
ти, що фінансовий моніторинг – це система 
заходів, націлена на здійснення спостере-
ження за фінансовими операціями, ціллю 
чого є виявлення сумнівних транзакцій та 
ідентифікації даних учасників таких тран-
закцій, з метою ініціювання додаткових 
процедур (перевірка, уточнення, зупинка, 
затримання тощо).
Ключовим завданням та етапом пер-

винного фінансового моніторингу є іден-
тифікація, верифікація та вивчення клієн-
та (учасника фінансової операції).
Одним із основних викликів для фі-

нансового моніторингу стали розвиток та 
розповсюдження операцій з криптовалю-
тами, адже за своєю технологічною суттю 
криптовалюти вважаються досить анонім-
ним способом перерахування коштів, що 
суттєво ускладнює процедуру ідентифіка-
ції учасника фінансової операції.  
У своєму звіті від червня 2019 року Єв-

ропейська Комісія, серед іншого, виділила 
анонімність фінансових транзакцій та про-
блему виявлення інформації про бенефіці-
арну власність активів, як одні із основних 
ризиків у сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [4, с. 6].
У свою чергу, питання анонімності 

криптовалют досить неоднозначне. Так, 
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більшість із них, такі як Bitcoin (BTC), 
Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin 
Cash (BCH), Tether (USDT) є криптова-
лютами відкритого (публічного) реєстру 
(блокчейн). Це означає що у вільному до-
ступі є інформація про будь-яку транзак-
цію, здійснену в межах мережі відповідної 
криптовалюти. Так, для прикладу на пор-
талі блокчейн-гаманця Blockchain.com [5] 
можна відслідкувати будь-яку транзакцію, 
здійснену в мережі Bitcoin в будь-який мо-
мент існування даної мережі. Із доступної 
інформації відомі такі дані, як номер (іден-
тифікатор) транзакції, адреса гаманця від-
правника, адреса гаманця отримувача, 
дата та час здійснення транзакції, сума в 
Bitcoin, вартість в еквіваленті фіатної ва-
люти (наприклад, долар США) на момент 
здійснення транзакції. За вказаною ін-
формацією цілком можливо відслідкувати 
перерахування коштів з певних гаманців, 
єдиною суттєвою складністю є лише те, що 
зареєструвати гаманець для криптовалют 
є простою та анонімною процедурою, і як 
наслідок при можливості відслідкувати іс-
торію транзакцій по певному гаманцю, на 
початкових етапах користування, в абсо-
лютній більшості випадків, досить складно 
з’ясувати, кому саме такий гаманець нале-
жить.
Однак з розвитком сучасних техно-

логій аналіз та відслідковування даних 
про обіг криптовалют став цілком мож-
ливим. Певні технологічні компанії, такі 
як CipherTrace (https://ciphertrace.com/), 
Chainalysis (https://www.chainalysis.com/) 
і Elliptic (https://www.elliptic.co/), актив-
но розвивають напрямок аналізу даних у 
сфері обігу криптовалют. На сьогодні про-
грамні рішення таких компаній здатні за-
пропонувати досить широкий спектр мож-
ливостей.
Криміналістична компанія Chainalysis у 

змозі відслідковувати більше двадцяти різ-
них маркерів, відносно токенів стандарту 
ERC20, які можуть взаємодіяти з іншими 
токенами в мережі блокчейну Ethereum. 
Представники Chainalysis заявляють, що 
на основі їхніх розробок можливо відсте-
жувати інформацію про транзакції ключо-
вих, за капіталізацією, криптовалют, що, 

у свою чергу, забезпечує «видимість у 87% 
світового обсягу торгів криптовалютами» 
[6].
Співзасновник Chainalysis Джонатан 

Левін (англ. Jonathan Levin) заявив, що 
державні регулятори та слідчі органи були 
зацікавлені у моніторингу цих маркерів, 
оскільки їх почали використовувати в не-
законній та шахрайській діяльності [6]. 
Так, наприклад, у 2019 році біржа Binance 
(https://www.binance.com/ua) стала жерт-
вою хакерської атаки, в результаті якої 
було викрадено криптовалют на 40,5 міль-
йонів доларів США, у 2016 році з криптова-
лютної біржі Bitfi nex (https://www.bitfi nex.
com/?locale=ru) було викрадено криптова-
люти на 65 мільйонів доларів США [7].

Chainalysis планують забезпечити від-
слідковування загалом 39 токенів стандар-
ту ERC20 та дев’яти інших криптовалют, 
що дасть змогу покрити моніторингом 
більш ніж 90% ринку криптовалют [6].
Постачальник аналітичних рішень 

CipherTrace також посилила моніторинг 
і тепер відстежує 700 різних криптова-
лютних токенів. Під моніторингом зна-
ходиться велика кількість цифрових ак-
тивів, таких, наприклад, як Bitcoin (BTC), 
Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin 
Cash (BCH), Tether (USDT) та токени типу 
ERC20 [6].
За даними Ciphertrace, їхня платформа 

спроможна обробити 522 мільйони точок 
даних, таких як тип рахунку, власники 
рахунків, типи договорів, власники конт-
рактів та інші метадані. Для деаноніміза-
ції транзакцій з криптовалютами, компанії 
використовують різні методи та інструмен-
ти, такі, наприклад, як аналіз API (інтер-
фейс прикладного програмування), інтер-
активну візуалізацію, бази даних графіків, 
розпізнавання шаблонів тощо [6].
Послугами з виявлення незаконних 

дій з операціями вже користуються при-
ватні замовники та державні структури, 
для прикладу в Сполучених штатах Аме-
рики – це Служба внутрішніх доходів США 
(IRS), Управління боротьби з наркотика-
ми (DEA), Служба міграції та митного за-
безпечення США (ICE), Федеральне бюро 
розслідувань (FBI) та інші агентства [6]. 
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Однак, незважаючи на суттєвий про-
грес у сфері моніторингу ринку крипто-
валют, існує тип криптовалют, побудо-
ваних на протоколі прикладного рівня 
CryptoNote, який, у свою чергу, забезпечує 
більшу анонімність відносно «класичних» 
криптовалют, таких як Bitcoin. Анонім-
ність таких криптовалют реалізована за до-
помогою технології кільцевої підпису, яка 
дозволяє підписати транзакцію від імені 
групи. Підпис говорить тільки про те, що 
транзакція здійснена кимось з групи, але 
всі учасники групи не відрізняються один 
від одного. Ніхто не в змозі зробити один і 
той же платіж двічі. Використовується змі-
нений протокол обміну Діффі-Хеллмана, 
що зіставляє унікальні адреси з відкритим 
ключем [8]. До таких криптовалют нале-
жать Bytecoin, Monero, DarkNote, DASH та 
перша українська криптовалюта KARBO 
(Карбованець).
При цьому анонімність криптовалют, 

побудованих на протоколі CryptoNote, 
також не є абсолютною. За певних умов, 
та якщо зловмиснику належить достатній 
відсоток мережі певної криптовалюти, мо-
жуть виникнути ланцюжкові реакції від-
стеження транзакцій (та інших даних) всі-
єї мережі [9].
З огляду на те, що об’єми операцій з 

криптовалютами збільшуються, а сучасні 
можливості відслідковування даних таких 
операцій все ще є надто обмеженими, для 
належного регулювання та фінансового 
моніторингу обігу криптовалют доціль-
но використовувати регулятивний ме-
тод щодо суб’єктів, які адмініструють да-
ний ринок, криптовалютні біржі, обмінні 
платформи, підприємці, які взаємодіють з 
криптовалютними транзакціями.
Такий підхід використовують міжна-

родні інституції у сфері фінансового моні-
торингу. Для прикладу, Міжнародна гру-
па з протидії відмиванню брудних грошей 
(FATF) (англ. Financial Action Task Force 
on Money Laundering, фр. Groupe d’action 
fi nancière; GAFI) у жовтні 2018 року нада-
ла рекомендації, згідно з якими вимоги 
фінансового моніторингу застосовуються й 
до фінансової діяльності, що включає «вір-
туальні активи» (в тому числі криптовалю-

ти) та «постачальників послуг з віртуаль-
ними активами». Згідно з наданими реко-
мендаціями постачальники послуг з вірту-
альними активами повинні підпадати під 
регулювання законодавства про запобіган-
ня та протидію відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму, отримувати ліцен-
зію, бути об’єктом системи моніторингу та 
нагляду, мати той самий набір зобов’язань, 
що і фінансові установи [10, с.4].
Україна у своїй діяльності викорис-

товує подібний підхід щодо фінансового 
моніторингу обігу криптовалют. Так, у 
статтю 6 Закону України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня» № 361-IX в редакції від 06.12.2019 р., 
яка набуває чинності 28.04.2020 р., до пе-
реліку суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу було додано постачальників 
послуг, пов’язаних з обігом віртуальних 
активів [11].
Даним законом також передбачено, що 

операції з віртуальними активами, еквіва-
лент яких перевищує тридцять тисяч гри-
вень, підлягає фінансовому моніторингу. 
Зокрема, постачальники послуг, пов’язаних 
з обігом віртуальних активів (наприклад, 
криптовалютна біржа) зобов’язані прово-
дити,  в тому числі, процедуру ідентифіка-
ції та верифікації платника (ініціатора пе-
реказу) та отримувача переказу [11].
Також до статті 46 Закону України 

«Про запобігання корупції» № 1700-VII 
від 14.10.2014 р., в редакції від 02.10.2019 
р., було внесено зміни, якими до об’єктів, 
які підлягають декларуванню, було до-
дано нематеріальні активи, що належать 
суб’єкту декларування або членам його 
сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуаль-
ної власності, що можуть бути оцінені в 
грошовому еквіваленті криптовалюти. До 
відомостей щодо нематеріальних активів 
включаються дані про вид та характерис-
тики таких активів, вартість активів на 
момент виникнення права власності, а та-
кож про дату виникнення права на них 
[12].
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Висновки
Поява та активний розвиток криптова-

лют зумовили необхідність перегляду під-
ходів до здійснення фінансового моніто-
рингу в сучасних умовах. Ключовою про-
блемою фінансового моніторингу у сфері 
обігу криптовалют є анонімність крипто-
валютних транзакцій. Незважаючи на це, 
така анонімність не є абсолютною, адже 
більшість криптовалют є криптовалютами 
«відкритого» типу, тобто використовують 
технологію публічного реєстру, де відо-
бражаються всі транзакції здійснені коли-
небудь у межах певної мережі. Хоча наяв-
ні у публічному доступі дані про крипто-
валютні транзакції, в основному, існують у 
зашифрованому вигляді, існують способи 
систематизації та аналізу інформації про 
такі операції. Саме тому сьогодні активно 
розвиваються компанії, бізнес-моделі яких 
побудовані на наданні послуг з системати-
зації та моніторингу даних на ринку крип-
товалют.
Крім того, у сфері фінансового моні-

торингу вже є напрацьовані принципи 
регулювання, які дають можливість забез-
печити певний контроль та аналіз крипто-
валютних операцій. Україна не стала ви-
ключенням і також почала впроваджувати 
зміни у законодавство для врегулювання 
даної проблематики.  Позитивним аспек-
том можна виділити те, що даний процес є 
досить системним, а вказані зміни до зако-
нодавства враховують зарубіжний досвід 
та рекомендації міжнародних експертів. 
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АНОТАЦІЯ 
У представленій статті наведено дослі-

дження проблематики фінансового моніто-
рингу у сфері обігу криптовалют. Окрему увагу 
приділено дослідженню проблем ідентифіка-
ції, верифікації та вивчення учасників фінан-
сових операцій з криптовалютами.
Проаналізовано основні аспекти анонім-

ності криптовалют, сучасні розробки у сфері 
обробки даних криптовалютних транзакцій. 
У ході дослідження було розглянуто криптова-
люти за можливістю їх деанонімізації. Так, 
наявні на сьогодні криптовалюти можна роз-
ділити на криптовалюти, інформацію про 
транзакції яких можна проаналізувати, кла-
сифікувати, систематизувати на криптова-
люти з підвищеною анонімністю.
У ході дослідження також проаналізовано 

останні світові тенденції щодо визначення 
правового статусу криптовалют та проведено 
аналіз останніх змін вітчизняного законодав-
ства в даній сфері. Зроблено висновки доціль-
ності обраного напрямку регулювання, оскіль-
ки вказані зміни базуються саме на світовому 
досвіді, а також рекомендаціях та експертизі 
міжнародних організацій.
Ключові слова: криптовалюта, фінансо-

вий моніторинг, Bitcoin, CryptoNote, анонім-
ність транзакцій.
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корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-
18#top (дата звернення: 10.01.2020 р.)

SUMMARY 
The article presents research on the problems of fi -

nancial monitoring in the sphere of cryptocurrency cir-
culation. Special attention is paid to the study of prob-
lems of identifi cation, verifi cation and study of partici-
pants in fi nancial transactions with cryptocurrencies.

The main aspects of cryptocurrency anonymity and 
current developments in the processing of cryptocurren-
cy transaction data were analyzed. In the course of the 
study, cryptocurrencies were considered for possible de-
anonymization. So, the existing cryptocurrencies can be 
divided into cryptocurrencies, information about trans-
actions that can be analyzed, classifi ed, systematized, 
and cryptocurrencies with increased anonymity. The 
fi rst type includes most cryptocurrencies on the market, 
including Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum 
(ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT). In 
turn, cryptocurrencies with enhanced anonymity built 
on the Cryptonote Protocol include bytecoin, Monero, 
DarkNote, DASH and the fi rst Ukrainian cryptocur-
rency KARBO (Karbowanec).

This article examines the achievements of such 
global companies as CipherTrace, Chainalysis and 
Elliptic, which are actively developing the direction of 
data analysis in the fi eld of cryptocurrency circulation. 
Their software solutions are able to offer a fairly wide 
range of monitoring capabilities for almost 87% of 
the cryptocurrency market, in order to systematize and 
process information about the account type of account 
holders, types of contracts, contract holders, and so on.

The study also analyzes the latest trends in the 
global approach to determining the legal status of 
cryptocurrencies. For example, Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) recommends that 
cryptocurrencies should  be considered as «virtual as-
sets». At the same time, fi nancial transactions with such 
virtual assets, according to experts, should be subject 
to regulation and fi nancial monitoring, as well as any 
other fi nancial transactions. Financial monitoring of 
cryptocurrency circulation, fi rst of all, should be carried 
out by controlling «service providers with virtual as-
sets». According to experts, such service providers with 
virtual assets should be subject to the regulation of legis-
lation on preventing and combating money laundering 
and terrorist fi nancing, receive a license, be subject to a 
monitoring and supervision system, and have the same 
set of obligations as fi nancial institutions.

The article also analyzes the latest changes in do-
mestic legislation in this area. Conclusions are drawn 
about the appropriateness of the chosen direction of 
regulation, since these changes are based on world ex-
perience, as well as recommendations and expertise of 
organizations such as FATF.

Keywords: cryptocurrency, fi nancial monitoring, 
Bitcoin, CryptoNote, transaction anonymity.




