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У статті автори викладають унікальне ба-
чення ролі класифікації віртуальних активів у 
цивільному обороті та вплив європейського до-
свіду на розвиток операцій з віртуальними ак-
тивами в Україні. Розкрито зміст і значення 
окремих видів віртуальних активів та майнових 
прав на них, особливості діяльності криптова-
лютних бірж і використання блокчейна. Роз-
глянуто окремі наукові позиції у різних сферах 
підприємницької діяльності щодо поділу вірту-
альних активів на види та розкрито механізм 
використання у цивільному обороті. 
Досліджено вітчизняний та європейський 

досвід законодавчого врегулювання та поділу вір-
туальних активів на види. Проаналізовано осно-
вні положення Закону України «Про віртуальні 
активи» щодо тлумачення певних категорій та 
понять, поділу на види віртуальних активів, 
зміст майнових прав на віртуальні активи та 
значення операцій із віртуальними активами, 
а також запропоновано шляхи удoскoналення 
окремих пoлoжень цивільного, податкового та 
господарського закoнoдавства щодо визначення 
та закріплення правового режиму використан-
ня різних віртуальних активів.
Ключові слова: цивільний оборот, майно-
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класифікація віртуальних активів, крипто ак-
тиви, криптовалюта, токен, цифрова валюта, 
фіатна валюта, біткоїн, стейблкоїн, інвести-
ційний договір, інвестиційні віртуальні активи, 
блокчейн, криптобіржа.

 Хоча токени, які не надають жодної користі, 
часто викликають несхвалення, 

це мислення не слід узагальнювати. 
Хоча це часто є ознакою шахрайства, 
токен, забезпечений активами, не 
обов’язково потребує додаткової 
користі, щоб бути законним.

Томас Ейлер

Постановка проблеми
Сьогодні кожен із нас зіштовхується з 

викликами цифрового прогресу, для подо-
лання яких відсутні знання і досвід попере-
дніх поколінь. Одним із інструментів, який 
обіцяє спростити, а подекуди – єдино мож-
ливий, для ведення підприємницької діяль-
ності, є те, що ми називаємо віртуальним 
активом. Рушійною силою став випуск то-
кенів і проєктом Facebook Libra, який тепер 
називається Diem, серед іншого. Капіталіза-
ція стейблкоїнів, підтримуваних доларами 
США, досягла понад 40 мільярдів доларів 
США. Щоденний обсяг транзакцій сягнув 
100 мільярдів доларів у березні 2021 року. 
Точну суму коштів, яку вже вкладено у вір-
туальні активи, на разі не можна визначити, 
але дослідники скажуть, що ця цифра дав-
но перетнула відмітку в 100 млрд. доларів 
США.
На тотальну діджиталізацію всіх секторів 

економіки покладаються сподівання щодо 
зростання можливостей для створення 
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місць працевлаштування, зокрема, в сере-
дині Європейської спільноти. Загальнодос-
тупні блокчейни продемонстрували свою 
корисність у багатьох сферах, вийшовши за 
межі фінансів і в медіа, мистецтво, ігри, іден-
тифікацію та багато іншого. 
Наявність смартфону у кожного з нас по-

стійний і вільний доступ до мережі інтернет 
дає відчуття легкості і безпечності користу-
вання тими благами, які дає тотальна діджи-
талізація. А постійна робота ІТ-спеціалістів 
над програмним забезпеченням створює 
ілюзію прозорості процесів, що відбувати-
муться за нашої участі у всесвітній мережі. 
Але чи так це насправді?
Власник однієї з найбільших крипто-

бірж FTX Сем Банкман-Фрід, засновниця і 
керівниця інвестиційного фонду ARK Invest 
Кеті Вуд дуже красномовно довели, що все 
далеко не так. І не тільки вони, але це не ста-
новить предмет нашого дослідження. Про-
те, це дає нам можливість зробити висновок 
про глобальність проблемних питань щодо 
предмету нашого аналізу. На разі правники, 
що спеціалізуються на роботі з криптоакти-
вами, занепокоєні захистом інвестицій та 
зменшенням ризиків своїх клієнтів. На за-
ваді їм стоїть той факт, що нормативна база 
для криптоактивів не є узгодженою в усіх 
юрисдикціях, кожна держава застосовує 
власні стандарти та підходи до регулюван-
ня цієї галузі. Як приклад, голова SEC Гері 
Генслер оголосив про свій намір визнання 
Ethereum цінним папером, хоча переважна 
більшість користувачів розглядає останнє 
як криптовалюту.

Метою дослідження є аналіз ролі кла-
сифікації віртуальних (крипто) активів у ци-
вільному обороті крізь призму європейсько-
го та іншого зарубіжного досвіду. Відсут-
ність уніфікованої класифікації віртуальних 
активів може призвести до невизначеності 
та хибного або неоднозначного тлумачення 
правового режиму використання віртуаль-
них активів, їх призначення та функції.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженню питань використання 
віртуальних активів у цивільному оборо-

ті присвячено ряд наукових праць таких 
правників-науковців, а саме: Р. Майданик,-
Л. Майданик, К. Некіт, Є. Смичок, В. Кос-
тюченко, Д. Нікколаї, І. Гусєва, Т. Петрова, 
Р. Прайс, Л. Фрідкін, В. Ерланк, Гр. Ластов-
ка, Дж. Нельсон, П. Палка, Дж. Фейрфілд, 
Д. Хантер, Д. Шелдон та інших. Наразі, 
можна зустрітись із роботами багатьох ав-
торів, які намагаються якщо не проаналізу-
вати, то поіменувати всі доступні на сьогод-
ні віртуальні активи. На нашу думку, при-
чиною цьому є новизна теми віртуальних 
активів взагалі й їх класифікації, зокрема. 
Окремо звертаємо увагу на наукову працю 
Кудь А. А. «Комлексна класифікація вірту-
альних активів», яка була опублікована у 
квітні 2021 року і розкриває основні крите-
рії поділу віртуальних активів на види.
Однак, поза увагою науковців залишив-

ся ряд недосліджених питань у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про вірту-
альні активи», а саме уніфікації визначення 
форми та змісту поняття віртуальних акти-
вів, поділу віртуальних активів на види  за-
лежно від їх особливих характеристик, ме-
ханізму використання віртуальних активів у 
цивільному обороті тощо.

Виклад основного матеріалу
Роль класифікації віртуальних активів у 

цивільному обороті полягає у врегулюванні 
проблемних питань, які виникають під час 
операцій із використанням віртуальних ак-
тивів, а саме:

- оподаткування операцій із віртуаль-
ними активами;

- визначення видів віртуальних акти-
вів, які можуть бути предметом правочинів, 
які підлягають нотаріальному посвідчен-
ню;

- визначення видів віртуальних акти-
вів, котрі можуть бути використані як засіб 
платежу за оплатними договорами, зокре-
ма тих, які підлягають нотаріальному по-
свідченню (придбання нерухомого майна, 
корпоративних прав, внесення частки до 
статутного капіталу за рахунок віртуальних 
активів, як засобу платежу);

- визначення способу захисту пору-
шених прав та законних інтересів сторін 
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зобов’язань, предметом яких були віртуаль-
ні активи;

- визначення способу захисту пору-
шених прав та законних інтересів сторін 
зобов’язань, при виконанні яких були вико-
ристані віртуальні активи;

- формування правозастосовної та су-
дової практики.
Множинність підходів до класифікації є 

необхідною умовою для формування крите-
ріїв, які б забезпечили визначеність та прак-
тичну реалізацію вищевикладеного нами, а 
також внесли прозорість у механізм вико-
ристання віртуальної валюти у цивільному 
обороті.

17 лютого 2022 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України «Про вір-
туальні активи» (далі за текстом «Закон»). 
Аналізуючи проєкт Закону, Міністерство 
юстиції України у своєму листі голові комі-
тету Верховної Ради України від 30 червня 
2020 року № 28847-1209-1-20/8.1.2, визначи-
ло такі проблемні питання, як:

- пунктом 3 частини першої статті 2 про-
єкту Закону пропонується встановити, що 
цей Закон застосовується до правовідносин, 
які виникають у зв’язку зі здійсненням пра-
вочину відносно віртуальних активів, якщо 
особа, що здійснює цей правочин визначає, 
що до такого правочину застосовується пра-
во України, якщо це не суперечить міжна-
родним договорам України, при цьому про-
єкт Закону не містить жодних положень сто-
совно того, що слід розуміти під поняттям 
«правочин відносно віртуальних активів» 
та не конкретизує, які правочини можливо 
вчиняти щодо такого особливого виду май-
на, як віртуальні активи;

- не визначено, якими нормативними 
положеннями варто керуватися при їх вчи-
ненні, зокрема, в частині вимог до таких 
правочинів, їх форми тощо;

- забезпечення віртуального активу ви-
значається правочином, згідно з яким такий 
віртуальний актив створено, а право вимоги 
на відповідний об’єкт цивільних прав пе-
редається набувачу такого віртуального ак-
тиву, при цьому пунктом 3 статті 1 проєкту 
Закону пропонується встановити, що забез-
печений віртуальний актив – віртуальний 
актив, який надає його власнику право ви-

моги щодо інших, крім самого віртуального 
активу, об’єктів цивільних прав, та проєк-
том Закону не визначено чіткого алгоритму 
дій, які необхідно вчинити для забезпечен-
ня віртуального активу, а також випадки, в 
яких таке забезпечення може мати місце, 
адже відсутність нормативного регулюван-
ня вказаних правовідносин ставить під сум-
нів можливість реалізації зазначених поло-
жень проєкту Закону на практиці;

- частинами першими статей 21, 22 про-
єкту Закону передбачається застосуван-
ня «принципу взаємності», проте питання 
«принципу взаємності», а саме визначення 
поняття та механізм його реалізації законо-
давчо не врегульовано, зокрема й міжнарод-
ними договорами України [1].
Відповідно до статті 1 Закону України 

«Про віртуальні активи», який безпосеред-
ньо регулює правовідносини, що виника-
ють у зв’язку з оборотом віртуальних акти-
вів в Україні, визначає права та обов’язки 
учасників ринку віртуальних активів, засади 
державної політики у сфері обороту вірту-
альних активів, дає нам визначення вірту-
ального активу, як нематеріальне благо, що 
є об’єктом цивільних прав, має вартість та 
виражене сукупністю даних в електронній 
формі, що може посвідчувати майнові пра-
ва, зокрема права вимоги на інші об’єкти 
цивільних прав. Законодавець пропонує 
нам розділяти віртуальні активи на забезпе-
чені та незабезпечені, де забезпечений віртуаль-
ний актив - віртуальний актив, що посвідчує 
майнові права, зокрема права вимоги на 
інші об’єкти цивільних прав, а незабезпече-
ний віртуальний актив - віртуальний актив, 
що не посвідчує жодних майнових або не-
майнових прав [2].
Проте, на думку авторів, ця класифіка-

ція обмежує перелік того, що може відноси-
тися до віртуальних активів та не відповідає 
потребам реальності. Необхідно визначити 
ознаки та принципи, на підставі яких пев-
ну сукупність даних в електронній формі 
становить віртуальний актив і як їх можна 
класифікувати.

09.01.2019 опубліковано Пораду 
щодо віртуальних активів та первинного 
розміщення монет (Advice on Initial Coin 
Offerings and Cryp toAssets), розробле-
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ну Європейським управлінням з цінних 
паперів та ринків (European Securities and 
Markets Authority, ESMA) [3, c. 5]. Цей до-
кумент пропонує нам розділяти віртуальні 
активи на платіжні, інвестиційні та службові.
Європейська банківська організація 

(European Banking Authority, EBA) також 
09.01.2019 року опублікувала власну пози-
цію щодо віртуальних активів — Звіт з по-
радою для Європейської Комісії щодо вір-
туальних активів (Report with advice for the 
European Commission on CryptoAssets), де 
зазначену вище класифікацію було підтри-
мано, та водночас зауважено, що певні вір-
туальні активи можуть одночасно належати 
до декількох видів [4, c. 7].
Вище окреслена позиція була узгоджена 

урядовим та банківським сектором, таким 
чином, вона буде розвинена в майбутньому і 
ми можемо вважати цю підставу основою по-
дальшого удосконалення класифікації вір-
туальних актів у юрисдикції європейського 
співтовариства та буде виглядати наступним 
чином: - валютні токени (криптовалюти без 
права або мети інвестування); - інвестиційні 
токени, які зазвичай надають права власнос-
ті, права на відсотки чи дивіденди, пов’язані 
з веденням господарської діяльності; - то-
кени корисності, які полегшують доступ до 
якихось товарів чи послуг, але не є способом 
оплати інших товарів чи послуг; - змішані 
типи, які можуть підпадати під більш, ніж 
одну з вищевказаних трьох категорій.
Розпочати аналіз необхідно з найпопу-

лярнішого виду віртуальних активів — пла-
тіжних, що також у цивільному обороті на-
зиваються обмінними або валютними, тобто 
які за своєю сутністю виконують ті ж еко-
номічні функції, що й грошові кошти - це 
засіб платежу, засіб обігу, міра вартості, за-
сіб утворення накопичень, скарбів і заоща-
джень, функція світових грошей [5, c. 75] 

FATF у своїй діяльності керується визна-
ченням віртуальної валюти як цифрового 
засобу вираження вартості, що може реа-
лізуватися у цифровій формі та функціонує 
як: - засіб обміну; - розрахункова грошова 
одиниця; - засіб збереження вартості, втім 
не має статусу законного платіжного засобу. 
Жодна юрисдикція не випускає та не забез-
печує віртуальні валюти [6]; - цифрове ви-

раження грошової вартості, яка не випуска-
ється центральним банком або державним 
органом влади, і не обов’язково прив’язана 
до фіатної валюти, але приймається фізич-
ними та юридичними особами як засіб пла-
тежу й може передаватись, накопичуватись 
або торгуватись в електронний спосіб [7].
Службові віртуальні активи утворені для 

того, щоб забезпечити можливість їхнього 
використання для придбання чи отриман-
ня доступу до певного товару або послуги, 
що надаються їхнім емітентом. Н. Кроссер 
зазначає, що службові віртуальні активи 
«мають споживчу цінність або комерційну 
ціль» і за сутністю не є пасивним інвестицій-
ним механізмом. Дослідник проводить ана-
логію між таким видом віртуальних активів 
та ігровими фішками, подарунковими сер-
тифікатами, ліцензіями на програмне забез-
печення, квитками на спортивні події тощо 
[8, c. 393]. 
Аналізуючи інвестиційні віртуальні ак-

тиви, слід зазначити, що за своїми економіч-
ними функціями вони можуть бути анало-
гічними цінним паперам [9, c. 6]. 
Комісія з цінних паперів і фондових бірж 

США проаналізувала, чи є токен DAO інвес-
тиційним контрактом та, отже, цінним папе-
ром, як визначено Верховним Судом Спо-
лучених Штатів Америки у зразковій справі 
№1130 «SEC проти WJ Howey Co» [10], яка 
стосувалась пропозиції та продажу часток 
в апельсиновому гаю. Суд визначив інвес-
тиційний контракт як вкладення грошей у 
колективне підприємство з обґрунтованим 
очікуванням прибутку, який буде отримано 
від підприємницьких чи управлінських зу-
силь інших осіб. У «Звіті DAO» Комісія з цін-
них паперів і фондових бірж США схваль-
но процитувала зауваження Верховного 
Суду США про те, що це визначення втілює 
«гнучкий, а не статичний принцип, якого 
можна прирівняти до незліченних та мін-
ливих схем, розроблених тими, хто прагне 
використовувати чужі гроші, обіцяючи при-
буток [2, ст. 385]. 
Але якщо мережа, у якій має поширю-

ватись токен або монета, є достатньо децен-
тралізованою – тобто, де покупці більше не 
будуть обґрунтовано очікувати, що особа чи 
група осіб будуть виконувати основні управ-
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лінські чи підприємницькі зусилля – то тоді 
ці активи не можуть розглядатись як інвес-
тиційні договори [2, ст. 387]. Проте варто 
звернути увагу, що ця позиція на сьогодні є 
чинною лише для юрисдикції США.
В основу вище зазначеної класифіка-

ції покладено не технічні характеристики, 
а цільове призначення криптоактиву, що 
на думку авторів, є первинним. Адже саме 
спосіб використання криптоактиву визна-
чає зміст правовідносин, суб’єктивні права 
і обов’язки його учасників. За такої класи-
фікації цінність активу визначається його 
користю.
На разі, згідно з прийнятою концепцією 

оновлення Цивільного кодексу України, з 
метою уточнення сфер, що регулюються ци-
вільним законодавством, пропонується до-
повнити сферою соціальної реальності – під-
приємництво, корпоративну чи інформацій-
ні сфери тощо, у яких складаються приват-
но-правові за своєю природою відносини, 
що регулюються цивільним законодавством 
[11, c. 7]. Вегулювання обігу віртуальних ак-
тивів, зокрема, щодо укладення правочинів, 
предметом яких будуть віртуальні активи, 
дістане своє відображення не тільки у новій 
редакції Цивільного кодексу України, але й 
в інших нормативних актах. 
Однак, необхідно визначити, яким саме 

змістом у вітчизняному правовому полі буде 
наповнено поняття «віртуальний актив», 
який на думку авторів, можна ототожнити 
з криптоактивом. На сьогодні кожна держа-
ва має свій індивідуальний підхід не тільки 
до дефініції «віртуальні активи», а й того, що 
відносити до діяльності з використання вір-
туальних активів, зберігання та адміністру-
вання криптоактивів, експлуатації торгової 
платформи, обмін криптоактивів на грошові 
кошти, обмін криптоактивів на інші крипто-
активи, розміщення криптоактивів, прийом 
і передача майнових прав від імені третіх 
осіб, консультування та управління портфе-
лем криптоактивів, надання послуг із пере-
дачі криптоактивів. При розробці відповід-
них правових норм вітчизняному законо-
давцю необхідно відштовхуватись у першу 
чергу вже від наявних директив ЄС із цього 
питання, враховуючи правотворчий досвід 
інших держав винятково як дорадчий.

Директиви ЄС — це правовий акт, який 
приймається Європейським парламентом, 
Радою Європейського Союзу або Європей-
ською комісією. Згідно зі статтею 249 Дого-
вору про заснування Європейського еконо-
мічного співтовариства 1957 року, Директи-
ва є обов’язковою для кожної держави-чле-
на, якій вона адресована, щодо результатів, 
що їх треба досягти, однак залишає за націо-
нальною владою цілковиту свободу обирати 
форму та засоби досягнення цих результа-
тів. Директиви належать до джерел вторин-
ного права. На відміну від міжнародного 
договору (угоди),  інструментів прямої дії, 
Директива запроваджується через націо-
нальне законодавство. Вона зобов’язує дер-
жаву-члена у певний термін вжити заходів, 
спрямованих на досягнення визначених у 
Директиві цілей. Імплементація директиви 
в національне право здійснюється шляхом 
зміни чи скасування чинних чи видання но-
вих законів та підзаконних актів. Якщо ж 
держава не запровадила вчасно відповідну 
Директиву до національного законодавства, 
подібна бездіяльність прирівнюється до по-
рушень обов’язків, що випливають з уста-
новчих договорів Європейського Союзу, а 
Директива однаково має силу закону в такій 
державі, і її порушення може бути оскарже-
не в Суді ЄС [12, 13]. 
Ш. Хуанг відзначає, що на сьогодні ди-

рективи ЄС не охоплюють усіх видів вірту-
альних активів, тому правила їхнього обігу 
можна регулювати індивідуальним законо-
давством держав-членів ЄС, що ще збільшує 
плутанину в діяльності суб’єктів господарю-
вання та регуляторів у цій сфері [14, c. 91]. 
З метою впорядкування цієї ситуації у 

2020 році Європейська Комісія вперше ви-
сунула пропозицію, яка дістала назву Ре-
гулювання ринку криптоактивів (MiCA), 
робота якої направлена на напрацювання 
узгоджених нормативних актів, які мають 
на меті підтримку та регулювання цифро-
вої трансформації фінансового сектору ЄС. 
Початок застосування регулювання ринків 
криптоактивів спочатку очікувався до се-
редини 2023 року. Однак це, ймовірно, буде 
відкладено до 2024 року.
Криптоактиви визначаються в MiCA як 

цифрове представлення вартості або пра-
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ва, яке можна передавати та зберігати в 
електронному вигляді за допомогою DLT 
або подібної технології. DLT визначається 
як технологія, яка забезпечує роботу та 
використання розподілених реєстрів, тоб-
то інформаційних сховищ, які зберігають 
записи транзакцій і які спільно використо-
вуються та синхронізуються між набором 
мережевих вузлів DLT за допомогою кон-
сенсусу або механізму перевірки.
Основопложним принципом при аналі-

зі віртуальних (крипто) активів, як об’єктів 
речових та/або зобов’язальних прав, є пере-
вага форми над змістом.
Унікальні та незамінні токени, включа-

ючи цифрове мистецтво та предмети колек-
ціонування, виключені з MiCA, але якщо ці 
токени випускаються великою серією або 
поділені на дрібні частини, вони можуть 
вважатися взаємозамінними та підпадають 
під дію MiCA або навіть вважається «фінан-
совим інструментом».
Дробові частини унікального та незамін-

ного криптоактиву не слід вважати унікаль-
ним та незамінним. Одного лише присвоєн-
ня унікального ідентифікатора криптоакти-
ву недостатньо, щоб класифікувати його як 
унікальний або незамінний. 
Прикладом унікальних криптоактивів, 

тобто таких, які не підлягають дробленню 
та приймаються лише емітентом, включа-
ючи схеми лояльності продавця, - є ті, які 
представляють права чи гарантії інтелекту-
альної власності,засвідчують автентичність 
унікального фізичні активи або які пред-
ставляють будь-які інші права, гарантії про-
дуктів, персоналізовані продукти чи послу-
ги або нерухомість, гарантують певні права 
пов’язані з правами фінансових інструмен-
тів, наприклад, права на отримання прибут-
ку чи інші права.

MiCA класифікує криптоактиви за трьо-
ма категоріями:
токени електронних грошей (EMT): тип 

обмінюваних криптоактивів, які мають на 
меті підтримувати стабільну вартість (широ-
ко відомі як «стейблкойни») шляхом поси-
лання на вартість однієї фіатної валюти;
токени, пов’язані з активами (ART) : стейб-

лкойни, які інакше не класифікуються як 
токени електронних грошей, і які мають на 

меті підтримувати стабільну вартість шля-
хом посилання на будь-яке значення, право 
чи клас активів або їх комбінацію, включаю-
чи одну чи більше офіційних валют; 
інші криптоактиви: всеохоплюючий, 

який включає всі інші криптоактиви, які не 
підпадають під дві категорії вище, включа-
ючи корисні токени, які визначаються як 
криптоактиви, які призначені лише для 
надання доступу до товару чи послуги, що 
надаються емітентом, наприклад, у вигляді 
жетону.
Будь-який ефективний регулятивний 

підхід до криптоактивів має відображати 
ширше розуміння цієї інновації як такої, що 
за своєю суттю не має кордонів, розмиває 
будь-які юрисдикційні, політичні чи ринко-
ві межі та кидає виклик централізованому 
та залежному від юрисдикції дизайну фінан-
сового регулювання [15].

4 січня 2023 року було опубліковано 
лист Європейської комісії щодо необхід-
ності отримання технічної консультації 
щодо певних критеріїв класифікації токе-
нів, пов’язаних з активами, і токенів елек-
тронних грошей як значущих [16]. З чого 
можемо зробити висновок про те, що про-
цес класифікації криптоактивів ще не завер-
шено, оскільки ринок віртуальних активів 
динамічно розвивається. Практика їх вико-
ристання спонукає до подальших спільних 
із спеціалістами та економістами пошуків 
критеріїв їх ідентифікації, класифікації та 
здійснення відповідного управління та об-
ліку.

Висновок
Комплексна нормативна база європей-

ського законодавства для цивільного обо-
роту віртуальних активів може вплинути та 
сформувати регуляторну політику в інших 
країнах, встановлюючи глобальні стандарти 
та збільшуючи інвестиції в революційні до-
слідження та проривні інновації, як виклала 
Урсула фон дер Ляєн у своїй політичної місії 
ЄС [17].
Наявна нормативна база та класифікація 

віртуальних активів, зокрема в Україні, не 
відповідає потребам реальності та не може 
в повній мірі задовольнити потреби цивіль-
ного обороту, невід’ємною частиною якого 
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стали вітуальні активи. Ми можемо лише 
констатувати той факт, що не має достатньої 
правової бази і юридичної практики, яка б 
дозволила відновити порушений приватно-
правовий інтерес сторони договору, пред-
метом якого є віртуальні активи.
Узагальнюючи наукові позиції інших 

дослідників, дійшли висновку виділити на-
ступні види класифікації віртуальних акти-
вів на: - забезпечені та незабезпечені; - засіб 
платежу, інвестицію (інвестиційний дого-
вір); - службові та змішані; - взаємозамінні 
та невзаємозамінними; - криптовалюту (пла-
тіжні токени); - інвестиційні токени (токени 
безпеки); - корисні та гібридні токени [18]. 
Відповідно до окресленої класифікації про-
понуємо імплементувати європейську по-
зицію щодо поділу віртуальних активів на 
види в українське законодавство. Це стане 
позитивним кроком у формуванні правозас-
тосовчої практики, а також дасть змогу на-
працювати єдиний підхід до оподаткування 
прибутку, отриманого від операцій із вірту-
альними активами.
Окрім того, значна капіталізація вір-

туальних активів потребує безспірності та 
визнання дійсності правочинів, предметом 
яких є віртуальні активи, а також тих, де 
для виконання зобов’язань були використа-
ні віртуальні активи. Саме інститут нотаріа-
ту в Україні може гарантувати дотримання 
законності, безспірності, дотримання зако-
нодавства про захист прав споживачів при 
укладенні таких договорів, а також дозволяє 
застосувати використати виконавчі написи, 
як спосіб безспірного стягнення простроче-
ної заборгованості за такими договорами. 
Наприклад, нотаріуси, це саме ті юристи-
практики, які довели, що вміють працювати 
з майновими правами від віртуальних ак-
тивів. Досвід роботи з договорами іпотеки, 
аграрними розписками, ескроу рахунками 
дає всі підстави вважати, що вони зможуть 
забезпечити фахове проведення операцій із 
криптоактивами.
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ROLE OF CLASSIFICATION 

OF VIRTUAL ASSETS IN CIVIL 
CIRCULATION: EUROPEAN 

EXPERIENCE
In the article, the authors outlined a unique 

vision of the role of the classifi cation of virtual 
assets in civil circulation and the infl uence of 
European experience on the development of 
operations with virtual assets in Ukraine. The 
content and meaning of certain types of virtual 
assets and property rights to them, features 
of crypto currency exchanges and the use of 
blockchain are revealed. Separate scientifi c 
positions in various spheres of entrepreneurial 
activity regarding the division of virtual assets 
into types were considered, and the mechanism 
of use in civil circulation was revealed. 

The domestic and European experience 
of legislative regulation and division of virtual 
assets into types was studied. The main 
provisions of the Law of Ukraine «On Virtual 
Assets» regarding the interpretation of certain 
categories and concepts, the division into types 
of virtual assets, the content of property rights 
to virtual assets and the meaning of operations 
with virtual assets were analyzed, as well as ways 
to improve certain provisions of civil, tax and 
economic legislation regarding determination 
and consolidation of the legal regime for the 
use of various virtual assets.

Key words: civil turnover, property rights, 
digitization, virtual assets, classifi cation of 
virtual assets, crypto assets, crypto currency, 
token, digital currency, fi at currency, bitcoin, 
stablecoin, investment contract, investment 
virtual assets, blockchain, crypto exchange.


