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ВСТУП 

Постановка завдання. Замовник в особі ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 

37657823, (далі за текстом — Замовник) звернувся до виконавця в особі 

Національної академії правових наук України, ЄДРПОУ 00065028, (далі за 

текстом — Виконавець) із запитом № 00188 від 09 вересня 2019 року щодо 

проведення науково-правового аналізу поняття «цифровий актив» та його 

визначення як об'єкта правового регулювання.  

Розпочато: 16 вересня 2019 року. 

Завершено: 25 листопада 2019 року. 

Підхід, який був застосований для створення цього Науково-

правового висновку, що має аналітичний та роз’яснювальний характер, може 

враховуватися судовими органами, органами державної влади, місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами 

як рекомендація щодо визначення цифрових активів як об’єктів правового 

регулювання. Для складання цього Науково-правового висновку було 

застосовано такі методи: системний метод, метод юридичної герменевтики, 

статистичний метод, компаративний метод, а також методи дедукції та індукції, 

аналізу та синтезу, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. 

 

Документ складається з 3 розділів: 

Розділ 1 присвячено аналізу поняття «цифровий актив», етимології цього 

терміна, а також світового досвіду нормативного визначення цифрового активу. 

У розділі цифровий актив розглянуто як об’єкт цивільного та господарського 

обігу на прикладі законодавства України, проведено компаративний аналіз 

властивостей криптовалюти та цифрового активу, розглянуто характерні 

властивості цифрового активу і представлено тест на цифровий актив. Проведено 

аналіз властивостей цифрового активу на предмет можливості його 

бухгалтерського обліку та постановки на баланс. 
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У 2-му розділі аналізуються аспекти правового регулювання 

криптовалюти та цифрового активу в Європейському Союзі, країнах Східної 

Європи, Сполучених Штатах Америки та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Зокрема розгляду підлягають правові основи та правозастосовна практика щодо 

окремих видів взаємовідносин, що виникають із приводу використання 

цифрових активів та інших токенів блокчейну.  

Розділ 3 присвячено питанню аналізу функціонування цифрового активу 

на прикладі блокчейн-платформи Системи Bitbon: розглянуто типи цифрових 

активів, наявних у Системі Bitbon, та їх правову природу.  

 

Досліджувані матеріали. Цей Науково-правовий висновок складено на 

основі положень нормативно-правових актів певних юрисдикцій, актуальних 

раніше або чинних на момент проведення дослідження; рекомендацій та 

посібників міжурядових органів та міждержавних організацій, а також 

інформації, що міститься на їхніх офіційних сайтах; інформації, що міститься на 

офіційному сайті Замовника (https://www.simcord.com/), на офіційному 

інформаційному ресурсі Системи Bitbon (https://www.bitbon.space/), а також на 

основі функціонуючих програмних комплексів, реєстрів завдань, внутрішньої 

технічної та юридичної документації Замовника. 

 

https://www.simcord.com/
https://www.bitbon.space/


 

 

Розділ 1  

ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИФРОВОГО АКТИВУ 

1.1. Визначення поняття «цифровий актив» 

1.1.1. Походження терміна 

Насамперед потрібно зауважити, що єдиного уніфікованого 

визначення поняття «цифровий актив» станом на сьогодні розроблено не було. 

Сам термін «цифровий актив» є комплексним поняттям, що охоплює велику 

варіативність значень. 

Ще з 80-х років ХХ ст. в США було розпочато нормативне закріплення 

правового статусу цифрових активів1, що, зокрема, пов’язано з ухваленням 

Закону про зберігання інформації (Stored Communications Act) та Закону 

про комп’ютерні шахрайства та зловживання (Computer Fraud and Abuse 

Act). Саме в США розпочалась активна робота з упровадження нормативного 

регулювання цифрових активів. 

Визначення поняття «цифровий актив» складається з двох самостійних 

понять — «цифровий» та «актив». Слово «цифровий» у цьому разі означає 

електронну форму існування відповідного активу. Що ж стосується слова 

«актив», то воно означає майнову цінність конкретного цифрового об’єкта для 

його тримача. 

Як вже зазначалося, поняття «цифровий актив» є багатозначним, адже 

містить цілу варіативність значень. Під цифровими активами розуміють: 

 криптовалюти та токени; 

 фотографії, зображення, відео або ж документи, що виражені в 

цифровій формі; 

 пакети даних (наприклад, великі збірки даних у цифровій формі); 

                                           
1 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
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 цифрові моделі; 

 цифрові товари (наприклад, засоби цифрового збереження 

інформації); 

 доменні імена та засоби мережевої інфраструктури, як-от IP-

адреси; 

 облікові записи2 користувачів (наприклад, обліковий запис 

електронної пошти) тощо. 

Такий широкий підхід до визначення кола цифрових активів 

обумовлюється поширеними визначеннями поняття «цифровий актив». 

Можна припустити, що видове різноманіття об’єктів, які в подальшому 

можуть розглядатися як цифрові активи, з часом буде тільки розширюватися 

(обумовлюється поступальним рухом науково-технічного прогресу). Проте 

безпідставне розширення кола цифрових активів не можна розглядати як 

позитивний підхід. До того ж нічим не обґрунтоване розширення видового 

різноманіття цифрових активів «розмиває» сутнісну природу цього феномену. 

Це зі свого боку викликає питання про визначення «відправної події» у 

формуванні нового підходу до розуміння поняття «цифровий актив». 

Застосування терміносполуки «цифровий актив» у сучасному 

розумінні насамперед обумовлюється виникненням технології розподіленого 

реєстру, яку прийнято іменувати блокчейн3, та криптовалют, що 

функціонують на основі відповідної технології. Так, першу криптовалюту 

було створено у 2009 році. Цією криптовалютою був Bitcoin. Сам блокчейн — 

це сконструйований за певними правилами послідовний ланцюжок блоків 

транзакцій, в якому кожен наступний блок інтегрує в собі інформацію з 

приводу попередніх транзакцій. Виникнення криптовалюти та технології 

                                           
2 Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для його впізнавання (аутентифікації) та 

надання доступу до його особистих даних, налаштувань і функціональних можливостей системи. 
3 Блокчейн — вид розподіленого реєстру, що становить вибудуваний за певними правилами послідовний 

ланцюжок, який формується з блоків транзакцій. Водночас кожний наступний блок цієї структури містить 

інформацію про попередній блок, таким чином, у цілому ланцюжок зберігає всю історію здійснених 

транзакцій. 
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розподіленого реєстру4 мало своїм наслідком пришвидшення темпів розвитку 

цифрової економіки.  

Непоодинокими є випадки, коли цифровими активами починають 

детермінувати явища, що не відповідають новітньому розумінню цього 

поняття. 

На сьогодні існує об’єктивна потреба в затвердженні спеціального, 

«вузького» розуміння такої терміносполуки, як «цифровий актив». Саме 

конкретне та однозначне розуміння досліджуваного явища дозволить 

найбільш об’єктивно та предметно дослідити поняття «цифровий актив». 

Також це дозволило б належним чином розмежувати такі суміжні, проте не 

тотожні поняття, як «криптовалюта», «токен» та «цифровий актив». 

1.1.2. Характерні властивості цифрового активу 

Як уже зазначалося, на сьогодні існує необхідність у визначенні 

специфіки змістовної природи поняття «цифровий актив». Водночас важливо 

сформулювати дефініцію відповідного поняття, яке б адекватно відповідало 

запитам часу.  

Потрібно зауважити, що не всі криптовалюти є цифровими активами. З 

розвитком технологій та поступальним ускладненням економічних процесів 

починають з’являтися нові категорії у сфері обігу токенів блокчейну5, які, 

проте, не є тотожними за змістом.  

У цьому разі мова йде про активи, які, незважаючи на свою 

криптографічну природу, є забезпеченими реальними майновими 

цінностями6, що становлять реальний економічний інтерес для учасників 

                                           
4 Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання й обміну інформацією учасниками 

мережі, що передбачає безліч сховищ даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 
5 Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з 

унікальним ідентифікатором. 
6 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
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відповідних цивільних (господарських) відносин. Такі активи не є нічим не 

забезпеченою умовною фікцією, що характеризується підвищеною 

волатильністю. Вони є реальною цінністю, яка, «запозичивши» 

криптографічну форму існування, зберегла всі переваги класичних 

(традиційних) активів.  

Більшість визначень цифрового активу не відповідають дійсній 

природі відповідної терміносполуки. Такий стан справ обумовлюється 

новітнім характером відповідного явища та його революційним змістом. 

Розглянувши іманентні властивості цифрового активу, було синтезовано його 

дефініцію: цифровий актив — інформаційний ресурс7, похідний від права8 на 

цінність і такий, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального 

ідентифікатора9.  

До основних властивостей цифрового активу можна віднести: 

 наявність цифрової форми виразу — отримує свою формалізацію 

у вигляді програмного коду; 

 закріплений у розподіленому реєстрі (блокчейн) — сам цифровий 

актив та будь-які операції з ним отримують своє закріплення в 

ланцюгу блокчейн; 

 забезпечується реальними активами — цифровий актив становить 

оцифровану форму матеріальних або ж нематеріальних активів; 

 є цінністю, що має мінову вартість — має реальну вартість, яка 

може бути виражена за посередництвом як фіатних, так і цифрових 

валют. 

У цьому разі головний акцент ставиться на прямому зв’язку цифрового 

активу з реальним матеріальним або нематеріальним активом. Тобто 

                                           
7 Інформаційний ресурс — структурована й організована певним чином інформація, зафіксована на 

матеріальному носії, яку можна зберігати, передавати, використовувати, поповнювати. Інформаційний ресурс 

має властивості практичної значущості та корисності, а також можливість багаторазового використання. 
8 Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його власнику право, яке утворюється від права на 

цінність. 
9 Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів певної довжини, що присвоюється 

інформаційному ресурсу в середовищі його обертання. 
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цифровою в цьому випадку є форма існування такого активу. Змістовно він є 

забезпеченим реальним активом, що підвищує стабільність його 

ціноутворення. 

Отже, слід констатувати, що головною рисою цифрового активу є той 

аспект, що він становить цифрову форму реальних активів. Його юридична 

властивість полягає у тому, що він виступає інструментом підтвердження 

майнових прав на оцифрований матеріальний або ж нематеріальний актив. 

1.1.3. Постановка на баланс цифрового активу 

У цьому разі необхідно зробити акцент на здатності цифрового активу 

бути поставленим на баланс суб’єкта господарювання. 

Зважаючи на інформацію у підрозділі 1.1.2, можна стверджувати, що 

цифровий актив є інформаційним ресурсом, що містить комплекс прав на 

цінність, похідним від якої він є, та обертається в розподіленому реєстрі у 

вигляді унікального ідентифікатора. Отже, можна констатувати правову 

забезпеченість цифрового активу. Так, цифровий актив містить одиниці 

допуску (права на доступ), що обертаються в блокчейні за допомогою 

унікального ідентифікатора, до зафіксованого в блокчейні інформаційного 

ресурсу. Інакше кажучи, в основі цифрового активу знаходиться комплекс 

прав на оцифровані права на цінність, що визначає похідний від права на 

цінність характер цифрового активу. 

Розгляд питання постановки цифрового активу на баланс здійснюється 

на основі положень Міжнародних стандартів фінансової звітності 38 

«Нематеріальні активи» (далі — МСФЗ) та Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (далі — МСБО). 

Співвідношення категорій «нематеріальний актив» та «цифровий 

актив» будується за співвідношенням ознак та характеристик цифрового 

активу як інформаційного ресурсу та нематеріального активу, відповідно до 

вищезазначених стандартів. 



1.1. Визначення поняття «цифровий актив» 

_____________________________________________________________________________________________ 

12 

 

Так, відповідно до МСБЗ та МСБО нематеріальний актив — це 

немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 

ідентифікований. У випадку із цифровим активом він відповідає всім ознакам 

нематеріального активу.  

Проаналізувавши економіко-правову природу цифрового активу з 

урахуванням визначальних для нематеріального активу (НМА) характеристик, 

можна стверджувати таке: 

1. Однією з характерних рис цифрового активу є його немонетарний 

характер. 

Це пояснюється тим, що цифровий актив містить одиниці допуску 

(права на доступ), що обертаються в блокчейні за допомогою унікального 

ідентифікатора, до зафіксованого в блокчейні інформаційного ресурсу. Ця 

властивість унеможливлює для цифрового активу бути еквівалентом, який 

служить мірою вартості будь-яких товарів і послуг, здатним безпосередньо на 

них обмінюватися. 

2. Цифровий актив не має фізичної субстанції, тобто існує у вигляді 

цифрового програмного коду. 

Формою зовнішнього вираження цифрового активу є інформаційний 

ресурс, який становить структуровану та організовану певним чином 

інформацію, зафіксовану на матеріальному носії, яку можна зберігати, 

передавати, використовувати, поповнювати. 

3. Цифровий актив може бути ідентифіковано. 

Ідентифікатор цифрового активу формується в процесі транзакції. 

Водночас обсяг цифрових активів, що передаються, є обсягом одиниць 

допуску (права на доступ) до інформаційного ресурсу, що передаються. 

Отже, проведений вище аналіз дозволяє стверджувати можливість 

відображення цифрового активу в бухгалтерській (фінансовій) звітності як 

нематеріального активу (НМА). 
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Серед основних критеріїв, яким, зокрема, повинен відповідати 

нематеріальний актив, МСБО 38 виокремлює: 

• можливість ідентифікації;  

• контроль;  

• майбутні економічні вигоди.  

Так, нематеріальний актив є ідентифікованим у тому разі, коли: може 

бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта 

господарювання та вчинити з ним правочин; або виникає внаслідок договірних 

або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані 

або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та 

зобов’язань. 

Що ж стосується контролю, то він наявний у тому разі, якщо суб’єкт 

господарювання має повноваження отримувати майбутні економічні вигоди, 

що надходять від такого активу, та обмежувати доступ інших до цих вигід. 

Коли ж мова йде про майбутні економічні вигоди, то вони полягають у будь-

яких вигодах (від правочинів із такими активами; вигоди, пов’язані зі 

скороченням витрат, тощо), які є безпосереднім результатом використання 

активу суб’єктом господарювання. 

У розглядуваному випадку потрібно зауважити, що цифровий актив 

може бути ідентифікований як самостійний об’єкт цивільного 

(господарського) обороту та, відповідно, з ним можуть вчинятися правочини. 

З технічного погляду ідентифікація такого активу забезпечується за 

посередництвом присвоєння йому унікального ідентифікатора, що є його 

формою «існування» в межах конкретної мережі блокчейн. Контроль за 

майбутніми економічними вигодами належить тримачеві відповідних 

цифрових активів, що дозволяє детермінувати такого тримача як бенефіціара 

економічних результатів від обігу такого активу. Отже, претендувати на 

майбутні економічні вигоди від обігу цифрового активу може виключно 

тримач такого активу. 
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Аналогічні підходи, з деякими відмінностями в окремих 

термінологічних аспектах, визначаються також Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО) (є національним нормативним актом, 

що визначає порядок ведення бухгалтерського обліку). Так, відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 нематеріальний актив — це 

немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 

ідентифікований. Водночас немонетарний актив — це усі активи, крім 

грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій 

(або визначеній) сумі грошей. 

У цьому разі треба зазначити, що цифрові активи не можуть 

розглядатися як гроші, їх еквіваленти чи дебіторська заборгованість, через що 

їх можна характеризувати як немонетарні активи. Водночас, як уже 

зазначалося раніше, вони не мають матеріальної форми їх об’єктивізації та 

можуть бути ідентифіковані. Отже, цифрові активи відповідають трьом 

необхідним ознакам (є немонетарним активом, що не має матеріальної форми 

та може бути ідентифікований), для того щоб бути визначені як нематеріальні 

активи згідно з П(С)БО. Відповідно до п. 6 П(С)БО придбаний або отриманий 

нематеріальний актив відображається на балансі, якщо існує імовірність 

одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних із його використанням, 

та його вартість може бути достовірно визначено. Отже, цифровий актив може 

відображатися на балансі суб’єкта господарювання як нематеріальний актив 

(НМА).

1.2.  Світовий досвід нормативного визначення цифрових активів 

На сьогодні не має жодного уніфікованого підходу до визначення 

поняття «цифрові активи». У цьому випадку потрібно зауважити, що єдність 

відсутня не тільки у формулюваннях відповідної дефініції, але й у 

концептуальному підході до визначення її змісту взагалі. Зважаючи на 

зазначене вище, формулювання дефініцій поняття «цифрові активи» різняться 
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залежно від цілей нормативного регулювання, рівня розвитку тої чи іншої 

держави, рівня спеціалізації нормативного акта, в якому вона отримує своє 

закріплення тощо. Водночас слід враховувати, що в більшості держав взагалі 

відсутнє закріплення на нормативному рівні такого поняття, як «цифровий 

актив». 

Умовно підходи до формулювання дефініції «цифрові активи» можна 

поділити на: а) широкий підхід; б) вузький підхід. Так, широкий підхід до 

визначення цифрових активів отримав своє закріплення у Переглянутому 

уніфікованому Законі про довірений (фідуціарний) доступ до цифрових 

активів (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act). Відповідний 

документ є модельним актом, що був розроблений Комісією з уніфікації права 

США (Uniform Law Commission). 

Відповідний акт не має обов’язкової до застосування сили, проте він 

покладений в основу законодавства штатів. Станом на сьогодні відповідний 

акт за основу було взято 34 штатами (Міссурі, Мен, Джорджія та ін.). У зв’язку 

із цим відповідними штатами застосовується тотожне визначення цифрових 

активів. Так, у Переглянутому уніфікованому Законі про довірений 

(фідуціарний) доступ до цифрових активів детермінується, що цифровий актив 

— це електронний запис, щодо якого особа має права або ж інтереси. Водночас 

у самому акті наголошується, що цифровим активом є тільки такий актив, що 

має електронну форму. Тобто ключовою в цьому випадку є форма 

об’єктивізації активу, а саме електронна форма. 

Відповідна дефініція охоплює зокрема й цифрові активи 

криптографічного походження. У подальшому положення модельного акта 

отримують свою фіксацію в межах законодавства штатів. Наприклад, тотожне 

визначення цифрових активів отримало своє закріплення в Законі Штату Нью-

Йорк № А9910А від 26 квітня 2016 року (Act To Amend The Estates, Powers 

And Trusts Law, In Relation To The Administration Of Digital Assets). Проте 

не в усіх штатах застосовується однаковий підхід до визначення та 
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закріплення досліджуваного поняття. Так, у штаті Вайомінг у липні 2019 року 

набув чинності Закон (Digital Assets-Existing Law), яким поняття «цифрові 

активи» прирівнюється виключно до віртуальних валют. Так, у межах 

відповідного Закону зазначається, що цифрові активи — це вираз 

економічних, майнових прав або ж прав на доступ, що зберігаються в 

комп’ютеризованому форматі та містять цифрові споживчі активи, цифрові 

цінні папери та віртуальну валюту. У свою чергу цифрові споживчі активи 

(digital consumer asset) визначаються як цифровий актив, який купується для 

споживчих, особистих або ж побутових цілей та містить токени блокчейну, які 

є нематеріальною приватною власністю. 

Що ж стосується цифрових цінних паперів (digital security), то ними 

називаються цифрові активи, які є цінними паперами, що мають електронну 

форму. Коли ж мова йде про віртуальну валюту (virtual currency), то вона 

визначається як цифровий актив, який:  

а) використовується як засіб обміну, одиниця рахунку або засіб 

збереження вартості; та 

б) не визначається урядом США як законний платіжний засіб. 

Аналізуючи відповідну дефініцію «цифрові активи», можна дійти висновку, 

що під час її формування був застосований вузький підхід, за яким поняття 

«цифрові активи» зводиться виключно до «криптографічних» утворень (до 

категорій, що належать до сфери обігу віртуальних валют). 

Аналогічним вищезазначеному модельному акту (з деякою мірою 

специфіки формулювань) є модельний акт Канади — Уніфікований Закон 

про доступ до цифрових активів довіреними особами (фідуціарами) 

(Uniform Access to Digital Assets by Fiduciaries Act). Відповідний документ є 

модельним актом Канади, його було розроблено Конференцією з уніфікації 

права Канади (Uniform Law Conference of Canada). Цей канадський модельний 

акт визначає «цифровий актив» як «запис, що створений, відтворений, 

переданий чи збережений у цифровій або іншій нематеріальній формі за 
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посередництвом електронних, магнітних або оптичних засобів чи інших 

аналогічних засобів». 

Цікавим є підхід до визначення цифрових активів, що був застосований 

на Бермудських Островах. Так, 2018 року на Бермудських Островах було 

ухвалено Закон про господарську діяльність у сфері цифрових активів 

(Digital Asset Business Act). Вищезазначений закон є спеціалізованим 

нормативно-правовим актом, який визначає правові основи обігу цифрових 

активів. 

Відповідно до положень Закону про господарську діяльність у сфері 

цифрових активів цифровий актив — це будь-який об’єкт, що існує в 

бінарній формі, визначає майнові права та є цифровим (електронним) виразом 

вартості, який:  

а) використовується як засіб обміну, розрахункова одиниця або ж 

засіб збереження вартості та не є визначеним як законний платіжний засіб;  

б) призначений для вираження таких активів, як борг або ж власність 

засновника;  

в) будь-що інше, що є вираженням активів або ж прав на такі активи;  

г) призначений для забезпечення доступу до програм, послуг або 

продуктів в аспекті функціонування розподіленого реєстру. 

Відповідним Законом визначаються також види господарської 

діяльності у сфері цифрових активів, до яких належать випуск та продаж 

віртуальних монет, токенів та будь-яких інших форм цифрових активів; 

діяльність із електронного обміну цифрових активів; надання послуг із 

забезпечення електронними гаманцями для цифрових активів. З положень 

цього Закону випливає, що поняття «цифрові активи» також охоплює 

віртуальні валюти. Водночас сам перелік форм цифрових активів Закон 

залишає відкритим, що дозволяє говорити про можливість віднесення до них 

також інших цифрових активів. Фактично вищезазначений підхід можна 
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охарактеризувати як вузький підхід до детермінації такого поняття, як 

«цифровий актив». 

Шляхом спеціалізованого (вузького) визначення цифрових активів 

пішов також законодавець Королівства Таїланд. 2018 року в Королівстві 

Таїланд було ухвалено Декрет Про господарську діяльність у сфері 

цифрових активів (Emergency Decree on Digital Asset Businesses). У межах 

відповідного акта отримало свою формалізацію лаконічне та таке, що детально 

специфікує визначення цифрових активів: цифрові активи — це 

криптовалюта та цифрові токени. У цьому нормативному акті визначаються 

основи нормативного регулювання обігу цифрових активів. 

Отже, можна резюмувати, що станом на сьогодні існують два підходи до 

визначення цифрових активів — широкий та вузький. Проте останнім часом 

саме вузький підхід починає набирати популярності у разі нормативної 

детермінації досліджуваного поняття. До того ж, слід дійти розуміння 

цифрового активу крізь призму його найактуалізованого значення. Найбільш 

іманентною рисою цифрового активу є його забезпеченість реальними 

активами. Сам же цифровий актив є цифровою формою відповідних 

матеріальних або ж нематеріальних активів, за посередництвом якої 

відбувається функціонування у межах розподіленого реєстру. 

1.3. Порівняльний аналіз властивостей криптовалюти 

та цифрового активу 

Проблематика, пов’язана із розмежуванням суміжних категорій, має 

важливе значення для послідовного дослідження їхнього змістовного 

наповнення. Саме через співставлення можна виявити спільні та відмінні риси 

суміжних категорій, що дозволяє комплексно та виважено підійти до питання, 

чи можна говорити про самобутність та унікальність протиставлюваних 

понять. 
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На сьогодні об’єктивно виникла потреба у розмежуванні таких понять, 

як «криптовалюта» та «цифровий актив». Варто зазначити, що найбільш 

широким поняттям, що охоплює обидва терміни, є «токен блокчейну». Так, 

токен блокчейну (Blockchain token) — це одиниця обліку, що обертається в 

розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з унікальним ідентифікатором. 

Об’єднуючим для відповідних категорій є те, що всі вони є криптографічними 

явищами. Водночас вищезазначені поняття диференціюються за низкою 

ознак. Розвиток суспільних відносин у сфері цифрової економіки демонструє 

постійну динаміку, що обумовлює необхідність говорити про нові категорії, 

які не є за своїм змістом тотожними таким поняттям, як криптовалюта та інші 

явища. У цьому випадку мова йде про цифрові активи, до ознак яких можна 

віднести: 

 наявність властивостей інформаційного ресурсу; 

 похідний від права на цінність характер; 

 можливість обігу в межах розподіленого реєстру (в мережі 

блокчейн); 

 електронна об’єктивізація у вигляді унікального ідентифікатора. 

У цьому разі потрібно зазначити, що якщо розбирати окремо, то 

частина цих ознак притаманна також і критовалютам, втім, одночасне 

поєднання усіх ознак у конкретному токені блокчейну дозволяє робити 

висновки про його приналежність до категорії «цифровий актив». Водночас 

ознаки досить самобутні, тому повинні розглядатися як такі, що дозволяють 

винести цифровий актив до окремої самостійної категорії. Так, можливість 

обігу в межах розподіленого реєстру та об’єктивізація у вигляді унікального 

ідентифікатора є властивими як цифровому активу, так і криптовалюті. Обіг у 

межах мережі блокчейн є однією з основоположних рис будь-яких токенів 

блокчейну. Що ж стосується унікального ідентифікатора, то це засіб 

індивідуалізації відповідної криптографічної одиниці в межах конкретного 

середовища розподіленого реєстру. 
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Що ж стосується специфічних рис, які у сукупності властиві виключно 

цифровому активу, то до них належать: 

а) наявність властивостей інформаційного ресурсу; 

б) похідний від права на цінність характер. 

Так, у даному випадку потрібно зауважити, що цифровий актив 

водночас містить і юридичний зміст. Тобто створення відповідного цифрового 

активу супроводжується укладенням правочинів, інформація про які отримує 

свою фіксацію вже у самій електронній формі таких цифрових активів. Через 

це цифровий актив характеризується інформаційно-ресурсним наповненням. 

До того ж відбувається трансформація прав щодо активу, фактично — зміна 

режиму правовідносин, де цифровий актив може виступати як новий тип 

регулятора таких відносин. Це обумовлює «похідний від права на цінність» 

характер цифрового активу, що якісно відрізняє його від криптовалют.  

Цифровий актив є об’єктом цивільного або ж господарського обороту, 

що обумовлює нормативно-регламентаційне забезпечення його обігу. Тобто 

цифровий актив знаходиться в межах правового поля, що створює додаткові 

гарантії для тримачів цифрових активів. 

Головним критерієм розмежування цифрового активу та криптовалюти 

є забезпеченість першого реальними активами. Зокрема важливою є юридична 

складова, яка також забезпечує підвищеними юридичними гарантіями 

тримачів цифрових активів, в порівнянні із власниками криптовалюти та 

інших токенів блокчейну.

1.4. Тест на цифровий актив 

Проведений аналіз наукових публікацій та досліджень дозволяє зробити 

висновок, що на сьогодні поняття «цифровий актив» трактується по-різному, і 

це значно ускладнює розуміння багатьох процесів, пов’язаних із 

використанням цифрових активів, і досить часто впливає на спотворення та 
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помилкове трактування інформації, закладеної в базис існування цифрових 

активів. 

Також слід зауважити, що цифровий актив є ще недостатньо вивченим 

феноменом для світової економіки, тому проведення сутнісного розмежування 

з іншими об’єктами є вкрай необхідним в умовах розвитку ринку 

інформаційних ресурсів, товарів та послуг на базі технологій розподіленого 

реєстру. 

Потрібно зазначити, що сьогодні немає чітко визначених критеріїв, які б 

дозволяли відмежувати цифрові активи від суміжних категорій. Необхідність 

виокремлення таких критеріїв обумовлюється потребою привнесення 

визначеності в правозастосовну практику. Фактично йдеться про розроблення 

системи критеріїв, які допоможуть встановити ступінь відповідності токену 

блокчейну цифровому активу. 

Проте мета полягає не тільки у необхідності формулювання критеріїв, за 

допомогою яких можна визначити ступінь відповідності того чи іншого активу 

цифровому активу, а й у необхідності використання спеціального тесту, який 

буде прикладним інструментом визначення того факту, чи є конкретний токен 

блокчейну цифровим активом, чи ні. Такий тест повинен містити критерії 

цифрових активів, завдяки яким можливо було б отримати результати, 

інтерпретація яких дозволила би віднести конкретний токен блокчейну до 

цифрових активів або ні. 

У наукометричних базах на сьогодні існує лише один варіант 

дослідження токену блокчейну щодо його відповідності цифровому активу — 

«Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому 

активу». Через відсутність інших тестів, що відповідають вищезазначеним 

критеріям, як основу дослідження було використано цю методику. 
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В основу цієї методики покладено принцип рівнозначності категорій. 

Слід зазначити, що згідно з цим принципом усі вони рівні між собою за 

значущістю для об’єктивного визначення ступеня відповідності токену 

блокчейну цифровому активу. Це означає, що якщо токен блокчейну не 

відповідає мінімум одній із категорій, то такий токен блокчейну не може 

вважатися цифровим активом. 

Категорії формуються за такими аспектами: 

1. Визначення цифрового активу як інформаційного ресурсу. 

2. Визначення характеру цифрового активу як похідного від права на 

цінність. 

3. Обертання цифрового активу в розподіленому реєстрі. 

4. Обертання цифрового активу у вигляді унікального ідентифікатора. 

Реалізація принципу рівнозначності категорій відбувається 

шляхом: 

1) визначення переліку критеріїв, які є достатніми для діагностики 

токену блокчейну на відповідність цифровому активу; 

2) визначення достатності критеріїв, обумовленої диференціацією 9 

критеріїв цифрового активу на чотири категорії залежно від співвідношення 

критеріїв із категоріями цифрового активу. 

Такі критерії групуються в їхній чіткій кореляції із зазначеними 

категоріями: 

І категорія. Інформаційний ресурс: 

1. Критерій унікальності. Цей критерій вказує на неповторність 

конкретного токену блокчейну та характеризується наявністю документа, що 

фіксує дату випуску такого токену та встановлює його кількість. 
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2. Критерій ідентифікованості. Цей критерій вказує на створювача 

документа, що містить інформацію про суб’єкт, який створив відповідний 

токен, та надає можливість підтвердити правомочність створювача токену 

блокчейну щодо цінності. 

3. Критерій регламентованості. Відповідний критерій вказує на 

врегульованість процесу реалізації правомочностей щодо токену блокчейну та 

характеризується наявністю документа, який визначає правила та умови 

використання токену блокчейну. 

4. Критерій сесійності. Цей критерій визначає темпоральні аспекти 

функціонування токену та характеризується наявністю документа, що 

встановлює період обертання токену блокчейну, зокрема визначає подію, яка 

впливає на термін дії токену блокчейну.  

ІІ категорія. Похідний від права на цінність: 

1. Критерій похідності. Відповідний критерій вказує на похідний від 

права на цінність характер токену блокчейну і характеризується наявністю у 

власника токену блокчейну доступу до комплексу прав і обов’язків власника 

цінності, а також правом вимагати від власника цінності реалізації комплексу 

прав і виконання обов’язків. 

2. Критерій верифікованості. Цей критерій вказує на наявність 

достовірних доказів права власника на цінність і характеризується наявністю 

документа, у якому міститься інформація, що достовірно вказує на право 

власності на цінність, від якої походить токен блокчейну, а також наявністю 

документа, у якому міститься достовірна інформація про обсяг прав власника 

цінності та третіх осіб на цінність, від якої походить токен блокчейну. 

ІІІ категорія. Обертання в розподіленому реєстрі: 

1. Критерій транспарентності. Відповідний критерій вказує на 

можливість аналізу історії операцій із токеном блокчейну на основі наявних 



1.4. Тест на цифровий актив 

_____________________________________________________________________________________________ 

24 

 

способів організації обліку та характеризується наявністю в історії операцій із 

токеном блокчейну інформації про сторони транзакції, а також здійсненням 

обліку транзакцій на основі попередніх транзакцій (UTXO; Unspent Transaction 

Output — невитрачений вихід транзакції) або на основі балансового обліку 

токенів блокчейну10. 

2. Критерій децентралізованості. Цей критерій вказує на 

незалежність від централізованого прийняття рішень середовища, у якому 

обертається токен блокчейну, і характеризується наявністю задокументованих 

механізмів управління та розвитку середовища обертання токену блокчейну 

спільнотою та підтримкою інфраструктури середовища обертання токену 

блокчейну спільнотою. 

ІV категорія. Обертання у вигляді унікального ідентифікатора: 

1. Критерій ураховуваності. Цей критерій вказує на фіксацію передачі 

певної кількості токенів блокчейну від однієї ідентифікованої сторони до 

іншої та характеризується можливістю обліку передачі кількості токенів 

блокчейну між ідентифікованими сторонами в межах транзакції та 

можливістю фіксації дій сторін за допомогою ідентифікатора транзакції. 

 Отже, у «Методиці діагностики токену блокчейну на відповідність 

цифровому активу» було здійснено системне підрозділення критеріїв, за 

допомогою якого можна визначити змістовну природу конкретного токену 

блокчейну. Визначено дворівневу систему «категорія — критерій», яка за 

принципами комплексного підходу дозволяє проаналізувати функціональну 

природу токену блокчейну. Саме відповідність усім категоріям дозволяє 

говорити про визначення токену блокчейну як цифрового активу.

                                           
10 Балансовий облік токенів блокчейну – це метод реєстрації та обліку транзакцій, котрий реалізується 

програмним забезпеченням вузла мережі блокчейн, що дозволяє визначити різницю між надходженнями та 

витратами токенів блокчейну на певний момент за адресою їх обліку. 



 

 

1.5. Цифровий актив як об’єкт цивільного та господарського обігу на 

прикладі законодавства України 

Варто зазначити, що цифрові активи можуть виступати об’єктами 

цивільного або ж господарського обігу. Об’єктам цивільних прав присвячено 

окремий розділ Цивільного кодексу України — Розділ ІІІ «Об’єкти цивільних 

прав». Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, 

інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і 

нематеріальні блага (ст. 177 Цивільного кодексу України). З аналізу приписів 

ст. 178 Цивільного кодексу України («Оборотоздатність об’єктів цивільних 

прав») випливає, що за характером оборотоздатності об’єкти цивільних прав 

поділяються на: 

а) об’єкти, що перебувають у вільному обігу; 

б) об’єкти обмежено оборотоздатні;  

в) об’єкти, що вилучені з цивільного обігу. 

Так, з приводу об’єктів, перебування яких у цивільному обігу не 

допускається, то відповідно до положень абз. 1 ч. 2 ст. 178 Цивільного кодексу 

України вони мають бути прямо визначені у законі. Аналогічним є підхід щодо 

об’єктів обмежено оборотоздатних (абз. 2 ч. 2 ст. 178 Цивільного кодексу 

України). Зважаючи на те, що прямих заборон або ж обмежень щодо 

оборотоздатності цифрових активів як об’єктів цивільних (господарських) 

прав станом на сьогодні не передбачено, потрібно констатувати, що ці об’єкти 

належать до об’єктів, які перебувають у вільному обороті. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України 

(«Відносини, що регулюються цивільним законодавством») ним регулюються 

особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 

учасників. Із наведеного вище визначення може бути синтезована така 
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лаконічна дефініція цивільних відносин: цивільні відносини — це особисті 

немайнові та майнові відносини. 

Ключовою ознакою таких відносин також є те, що учасниками таких 

відносин можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи (тобто 

суб’єктний склад не формується виключно із суб’єктів господарювання, що є 

специфікою саме господарських відносин). У цьому випадку головні акценти 

ставляться на характеристиці таких відносин (об’єктна характеристика) та на 

їх суб’єктному складі (суб’єктна характеристика). Що ж стосується операцій 

із цифровими активами, то вони пов’язані з відносинами набуття майнових 

прав на цифрові активи (об’єктна характеристика), де як сторони таких 

відносин можуть виступати водночас і фізичні особи, що не є суб’єктами 

підприємницької діяльності (суб’єктна характеристика). До того ж відносини, 

пов’язані із цифровими активами, мають складну структуру. Це пов’язано 

зокрема з тим, що спочатку відбувається операція з первинного 

оцифровування конкретного матеріального або ж нематеріального активу (має 

договірну природу), а вже потім у межах конкретних систем відбуваються 

операції із відчуження/набуття прав на відповідні цифрові активи. До того ж 

наскрізними є відносини щодо забезпеченості таких активів (цифрова копія 

активу постійно зберігає зв’язок із реальним активом). 

Фактично відносини, пов’язані з обігом цифрових активів, відповідають 

родовим ознакам відносин, що мають місце під час укладення правочинів. 

Саме ж укладення правочинів відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 11 

Цивільного кодексу України є підставою виникнення цивільних прав та 

обов’язків. Так, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків. У цьому випадку треба зазначити, 

що набуття особою у власність конкретного цифрового активу завжди 

регулюються укладенням правочину, який отримує свою безпосередню 

фіксацію в межах блокчейну певної системи. Фактично особа, набуваючи у 

власність цифровий актив, набуває у такий спосіб цивільних прав. 
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Отже, можна констатувати, що суспільні відносини, пов’язані з обігом 

цифрових активів, за своїм характером є водночас і цивільними відносинами. 

У подальшому вбачається за доцільне проаналізувати можливість 

віднесення відносин, пов’язаних із обігом цифрових активів, до господарських 

відносин. Відповідно до положень ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України 

(«Господарська діяльність та господарські відносини») господарська 

діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних 

результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти 

підприємництва — підприємцями. 

Згідно з приписами ч. 4 ст. 3 Господарського кодексу України до сфери 

господарських відносин належать господарсько-виробничі відносини. 

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між 

суб’єктами господарювання під час безпосереднього здійснення 

господарської діяльності. Ключовими ознаками господарських відносин є:  

а) специфічний суб’єктний склад — відносини між суб’єктами 

господарювання;  

б) галузева специфіка (змістовна характеристика) таких відносин — 

відносини, що виникають під час безпосереднього здійснення господарської 

діяльності. 

Головною відмінністю в цьому випадку є суб’єктний склад таких 

відносин, і це вже відносини між суб’єктами господарювання (між фізичними 

особами — підприємцями та/або юридичними особами). Тобто якщо 

суб’єктами відносин із обігу цифрових активів є суб’єкти господарювання, то 

такі відносини є господарськими. 

Водночас регулюються такі відносини так само, як і цивільні — 

укладенням різного роду правочинів, що переслідують конкретні господарські 

цілі таких суб’єктів. Отже відносини, що пов’язані із оцифровуванням 

матеріальних або ж нематеріальних активів, їх обігом у межах конкретної 

системи, можуть бути детерміновані в тому числі і як господарські відносини. 

 



 

 

Розділ 2  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЦИФРОВОГО АКТИВУ 

2.1. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу в 

країнах Європи 

2.1.1. Право Європейського Союзу 

Європейський Союз (далі — ЄС) являє собою наднаціональне 

утворення, в якому існує власна система права, що має специфічні, властиві 

тільки відповідній міжнародній організації риси. Так, за критерієм 

ієрархічності та основоположності джерела права ЄС поділяють на: 

а) акти первинного права (за загальним правилом установчі договори 

ЄС, що визначають основи організації та функціонування ЄС); 

б) акти вторинного права (регламенти, директиви, рішення, 

рекомендації та висновки). 

Серед зазначених актів можна виокремити обов’язкові та необов’язкові 

до застосування акти. До необов’язкових актів належать лише рекомендації та 

висновки. Всі інші акти ЄС є обов’язковими для країн — членів ЄС.  

Правове регулювання криптовалютних відносин в ЄС перебуває на 

етапі свого становлення. Із 2012 року головні інституції ЄС починають 

видавати звіти, рекомендації та публічні заяви, що стосуються обігу 

криптовалют. Так, у жовтні 2012 року Європейський центральний банк 

(European Central Bank) видав Звіт «Віртуально-валютні схеми» (Virtual 

Currency Schemes). У межах Звіту зазначено, що чинне нормативне 

регулювання ринку фінансових послуг не може застосовуватися до відносин, 

пов’язаних із обігом Bitcoin. Сам же Bitcoin було визначено як конвертовану 

децентралізовану віртуальну валюту. 
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У лютому 2015 року Європейський центральний банк видав Звіт 

«Віртуально-валютні схеми — подальший аналіз», де зазначалося, що модель 

функціонування віртуальних валют може в перспективі змінити сферу оплати 

послуг. 

Європейська Комісія (European Commission) 8 березня 2018 року 

затвердила Фінансово-технічний план дій (FinTech Action Plan) щодо 

перспективи застосування можливостей технології блокчейн11, штучного 

інтелекту та хмарних сервісів у сфері фінансових послуг. Водночас слід 

зазначити, що ще в грудні 2016 року Європейський центральний банк та 

Банк Японії запровадили спільний проект досліджень «Стелла» (Stella), мета 

якого полягає у пристосуванні технології блокчейн для модернізації наявних 

інструментів фінансових ринків. 

З приводу визначення окремих аспектів оподаткування операцій із 

використанням криптовалют варто звернути увагу на Рішення 

Суду Європейського Союзу від 22 жовтня 2015 року (справа С-264/14) 

Skatteverket v David Hedqvist. У межах цього Рішення було розглянуто правову 

природу криптовалют і, як висновок, Суд Європейського Союзу встановив, що 

відповідно до Директиви ЄС «Про загальну систему ПДВ в ЄС» операції з 

обміну криптовалют на фіатні валюти та навпаки не підлягають 

оподаткуванню ПДВ. Рішення Суду Європейського Союзу є обов’язковим для 

всіх країн — членів відповідної міжнародної організації, а отже, є джерелом 

права на території всього ЄС.  

Важливим кроком щодо нормативного регулювання криптовалютних 

відносин стало внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання 

використання фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування 

тероризму» (Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial 

                                           
11 Блокчейн — вид розподіленого реєстру, що становить вибудуваний за певними правилами послідовний 

ланцюжок, який формується з блоків транзакцій. Водночас кожний наступний блок цієї структури містить 

інформацію про попередній блок, таким чином, у цілому ланцюжок зберігає всю історію здійснених 

транзакцій. 
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system for the purposes of money laundering or terrorist financing). Так, 30 травня 

2018 року було ухвалено спільну Директиву (ЄС) 2018/843 

Європейського Парламенту (European Parliament) та Ради ЄС (The Council of 

the European Union) (далі — Директива). 

У межах відповідної Директиви було надано визначення таким 

поняттям, як «віртуальна валюта», «провайдер гаманця». Під віртуальною 

валютою (virtual currencies) пропонується розуміти електронний вираз 

вартості, який не випускається та не гарантується центральним банком або ж 

іншими органами публічної влади, не має обов’язкової прив’язки до 

визначених нормативно національних валют та не наділений правовим 

статусом валют або ж грошей, проте розглядається фізичними та юридичними 

особами як засіб обміну, що може передаватися, зберігатися та торгуватися в 

електронній формі. 

Що ж стосується такого поняття, як «провайдер гаманців» (custodian 

wallet provider), то під ним слід розуміти компанію, яка надає послуги із 

захисту приватних криптографічних ключів від імені своїх клієнтів для 

утримання, зберігання та передачі віртуальних валют. Водночас відбувається 

чітке розмежування таких понять, як «віртуальні валюти» (virtual currencies) 

та «електронні гроші» (electronic money). 

Положеннями Директиви визначається, що суб’єкти, які провадять 

діяльність із обміну віртуальних валют на фіатні кошти та навпаки, так само 

як і постачальники гаманців повинні інформувати уповноважені органи 

публічної влади про підозрілі операції. Визначається потреба у розробленні на 

національному рівні правових механізмів та створення системи спеціальних 

органів, до сфери повноважень яких буде входити моніторинг обігу 

криптовалют. 

Моніторинг криптовалютних операцій має забезпечити прозорість 

таких операцій, бо підвищений характер їх анонімності може слугувати 

підставою застосування їх у різного роду незаконних операціях. Віртуальні 
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валюти визначаються як альтернативні фінанси. Такі альтернативні фінанси 

мають підвищену автономність функціонування (транзакції можуть 

проводитися без посередників — спеціалізованих обмінних організацій чи 

провайдерів гаманців). Зважаючи на вищезазначене, Директива визначає 

необхідність розроблення національними Фінансово-інтелектуальними 

одиницями (Financial Inteligence Units (FIUs)) механізмів ідентифікації 

власників «електронних гаманців» віртуальних валют. До того ж зазначається 

необхідність розроблення правових механізмів для добровільного 

самостійного декларування власниками криптовалют відповідних одиниць. У 

свою чергу криптовалюти в межах зазначеної Директиви не слід плутати з 

таким поняттям, як «додаткові валюти» (complementary currencies). 

Відповідна Директива має своїм першочерговим завданням 

запровадити механізми моніторингу операцій з криптовалютами для 

досягнення цілей, пов’язаних із боротьбою з відмиванням коштів та протидією 

фінансування тероризму, проте аж ніяк не сформувати основи для 

комплексного регулювання криптовалютного ринку. 

Варто зазначити, що поняття «цифровий актив»12 у законодавстві ЄС 

безпосередньо не закріплене. Опосередковано про такий вид активу згадується 

в пп. 3 ст. 4 Директиви під час визначення поняття «майно», що містить активи 

будь-якого типу: матеріальні або нематеріальні, рухоме або нерухоме майно, 

осяжні або неосяжні, а також юридичні документи або інструменти в будь-якій 

формі, зокрема в електронному або цифровому форматі, що підтверджують 

право власності на такі активи або право на їх частку.  

На проблемних аспектах регулювання сфери обігу криптоактивів 

закцентувало увагу Європейське управління з цінних паперів і ринків 

(European Securities and Markets Authority, далі — ESMA), розробивши 

Рекомендації щодо Первинних пропозицій монет (ІСО) та криптоактивів, 

                                           
12 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
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опубліковані 9 січня 2019 року. Рекомендації становлять системний фаховий 

документ, сформований на основі дослідження правової природи 

криптоактивів та їх типів. Прикладне значення Рекомендацій проявляється в 

тому, що в них, поряд із відображенням проблемних моментів розглядуваної 

сфери (ризики та загрози для потенційних інвесторів, численні прогалини в 

нормативно-правовому регулюванні тощо), наводяться конкретні шляхи їх 

вирішення.  

Глосарій, передбачений у Додатку № 1 до Рекомендацій, визначає 

«криптоактив» (crypto-asset) як тип приватного активу, який залежить в першу 

чергу від криптографії та технології розподіленого реєстру13 (Distributed 

Ledger Technology, далі — DLT) або аналогічної технології як частини їх 

передбачуваної або властивої цінності. Якщо не зазначено інше, ESMA 

використовує термін «криптоактив» для позначення як «віртуальних валют», 

так і «цифрових токенів». Криптоактив додатково означає актив, який не 

випущено центральним банком. Криптоактиви можуть бути засобом платежу 

та/або обміну на фіатні валюти або інші криптоактиви. 

ESMA виокремлює такі типи криптоактивів:  

 інвестиційний (investment-type crypto-asset) — нагадує 

фінансовий інструмент;  

 платіжний (payment-type crypto-asset) — призначений для 

використання як засіб платежу чи обміну для товарів або 

послуг, які знаходяться за межами системи DLT, на якій вони 

базуються;  

 допоміжний (utility-type crypto-asset) — забезпечує додаткову 

функцію, відмінну від платежу чи обміну на зовнішні товари 

чи послуги (наприклад, можливість їх використання для 

                                           
13 Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання й обміну інформацією учасниками 

мережі, що передбачає безліч сховищ даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 
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доступу чи придбання деяких послуг чи продуктів в межах 

відповідної системи).  

ESMA притримується позиції, що під час регулювання відносин з обігу 

криптоактивів першочерговим є здійснення юридичної класифікації різних 

криптоактивів щодо їх приналежності до відповідного типу з метою 

застосування належної нормативно-правової бази, яка є відмінною для 

кожного з типів криптоактивів. 

Влітку 2018 року ESMA провело опитування національних 

компетентних органів держав — членів ЄС із метою виявлення можливості 

віднесення конкретних криптоактивів до фінансових інструментів у ЄС (п. 5 і 

6 Рекомендацій). Відповідно до п. 15 ст. 4 Директиви Європейського 

Парламенту та Ради 2014/65/ЄС від 15.05.2014 року про ринки фінансових 

інструментів (далі — MiFID II) фінансовими інструментами є інструменти, 

закріплені в розділі «С» Додатку № 1 до MiFID II. Це, зокрема, «переказні 

цінні папери», «інструменти грошового ринку», «одиниці в підприємствах 

колективного інвестування» тощо. Якщо криптоактив належить до 

інвестиційного типу, до нього застосовуються положення MiFID II. До того ж 

ESMA навело низку нормативно-правових актів ЄС, відповідні положення 

яких потенційно можуть застосовуватись для врегулювання правовідносин, 

якщо криптоактив є фінансовим інструментом. Серед таких актів: Директива 

2003/71/ЄC від 04.11.2003 року про проспект емісії; Директива 2013/50/ЄС від 

22.10.2013 року про внесення змін до Директиви 2004/109/ЄС про узгодження 

вимог прозорості щодо інформації про емітентів, цінні папери яких допущені 

до торгівлі на регульованому ринку; Регламент (ЄС) № 596/2014 

Європейського Парламенту та Ради від 16.04.2014 року про регулювання 

зловживання ринком; Регламент (ЄС) № 236/2012 Європейського Парламенту 

та Ради від 14.03.2012 року про короткі продажі та певні аспекти кредитних 

дефолтних свопів тощо. 
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Проблемні аспекти та шляхи їх вирішення ESMA залежно від типу 

криптоактивів поділило на дві частини:  

 криптоактиви інвестиційного типу; 

 інші типи криптоактивів.  

Криптоактиви інвестиційного типу. Як зазначено вище, якщо 

криптоактив визнається фінансовим інструментом, до нього може 

застосовуватись нормативна база, розроблена інституціями ЄС щодо 

фінансових інструментів. Однак ESMA підкреслює, що чинна нормативна база 

була розроблена без урахування особливостей криптоактивів, що зумовлює 

проблеми в інтерпретації закріплених вимог, тому є ризик непослідовного їх 

застосовування у всіх державах — членах ЄС, що може привести до створення 

регулюючого арбітражу (п. 171 Рекомендацій). У зв’язку з цим ESMA 

пропонує переглянути та доповнити відповідні акти щодо їх адаптації до 

регулювання інвестиційних криптоактивів, зокрема:  

а) визначити типи послуг/види діяльності, які можуть бути 

кваліфіковані як послуги/послуги зі зберігання/діяльність згідно з правилами 

фінансових послуг ЄС у межах DLT (п. 172 Рекомендацій); 

б) визначити концепції розрахунків та остаточних розрахунків, що 

застосовуються до криптоактивів (п. 173 Рекомендацій);  

в) запровадити засоби для забезпечення того, щоб протоколи і смарт-

контракти, що покладені в основу операцій з криптоактивами, відповідали 

мінімальним вимогам надійності та безпечності (п. 174 Рекомендацій) тощо. 

Щодо інших типів криптоактивів. До найбільш значущих ризиків, 

пов’язаних із використанням криптоактивів платіжного та допоміжного типів, 

ESMA відносить шахрайство, кібератаки, відмивання грошей і маніпулювання 

ринком. Водночас ESMA наголошує, що спеціальна нормативна база в 

зазначеній сфері відсутня. Для вирішення цієї проблеми ESMA пропонує два 

варіанти подальших дій: 
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а) запровадити спеціальний режим для певних типів криптоактивів, 

який дозволив би адаптувати правила до конкретних ризиків і проблем, що 

виникають у тих криптоактивів, які не можуть кваліфікуватися як фінансові 

інструменти або електронні гроші п. 182–187 Рекомендацій); 

б) не запроваджувати ніяких змін (п. 188–189 Рекомендацій). 

Аналіз нормативно-правової бази свідчить, що інституції ЄС не 

оперують таким поняттям, як «цифровий актив». Натомість з боку ESMA 

використовується узагальнююче поняття «криптоактив», яке може позначати 

як віртуальну валюту, так і цифровий токен. Так само цифровим токеном є 

будь-який цифровий вираз інтересу, що може мати цінність14, право на 

отримання вигоди чи виконання певних функцій, або може не мати певної 

мети або використання.  

З наведеного вбачається, що станом на сьогодні спеціалізоване 

нормативне регулювання криптовалютного ринку на території ЄС відсутнє. 

Водночас простежуються перспективи подальшого розвитку законодавства, 

яке буде більш комплексно регулювати відносини, пов’язані з обігом 

криптоактивів не тільки в публічно-правовій сфері, а й у приватній. 

2.1.2. Великобританія 

У Великобританії на сьогодні немає нормативно-правових актів, які б 

визначали основи правового регулювання криптовалютних відносин. Проте 

посадовими особами публічно-владних інститутів (зокрема головою Банку 

Англії) неодноразово висловлювалися позиції з приводу необхідності такого 

регулювання, що обумовлюється об’єктивними потребами у забезпеченні 

цілісності ринку та безпеки фінансової системи. 

                                           
14 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
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Ініціативність Банку Англії щодо регламентації криптовалютних 

відносин обумовлюється, зокрема, тим, що відповідно до Розділу 2А 

Закону «Про Банк Англії» від 1998 року визначається, що Банк Англії несе 

відповідальність як за захист, так і за підвищення стабільності фінансової 

системи Великобританії. 

В аспекті криптовалют у Великобританії актуальними на сьогодні є 

також питання, що пов’язані з їх оподаткуванням. Контролюючі органи 

Великобританії (Her Majesty’s Revenue and Customs) зазначають, що 

«криптовалюти становлять унікальну категорію, і тому не можуть бути прямо 

зіставлені з будь-якою іншою інвестиційною діяльністю або ж платіжним 

механізмом». Оподаткування доходів, отриманих від операцій із 

криптовалютами, прямо залежить від «виду діяльності та суб’єктного складу 

таких відносин». Так, податок на додану вартість (ПДВ) повинен стягуватись 

із операцій, пов’язаних із продажем товарів та послуг в обмін на 

криптовалюти. 

Корпоративні податкові правила застосовуються щодо прибутків та 

збитків підприємств через операції на валютних біржах, зокрема й операцій, 

пов’язаних із криптовалютами. Контролюючі органи Великобританії 

позиціонують, що будь-які операції з криптовалютами з метою оподаткування 

повинні розглядатись як будь-які інші операції, регламентація яких 

відбувається за посередництвом чинних корпоративних податкових правил, а 

будь-які доходи, отримані за результатами таких операцій, повинні 

оподатковуватися відповідним чином. Також потрібно зазначити, що у 

Великобританії фізична особа, яка отримала прибуток від операцій із 

криптовалютами, зокрема, повинна сплатити податок на приріст капіталу. 

Важливим кроком у сфері розвитку цифрової економіки стало видання 

1 березня 2017 року урядом Великобританії Цифрової стратегії, в якій 

викладено прагнення уряду зробити Великобританію найкращим місцем у 
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світі для початку і розвитку цифрового бізнесу, зокрема шляхом випробування 

нових технологій, як-от DLT. 

У зв’язку із тим, що ринок криптоактивів стрімко розвивається, 

зумовлюючи тим самим як позитивні, так і негативні аспекти, канцлер 

казначейства Великобританії в березні 2018 року створив Цільову групу з 

криптоактивів, до складу якої входять Казначейство Її Величності, Управління 

з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (Financial Conduct 

Authority, далі — FCA) та Банк Англії. Створення такої Цільової групи 

обумовлено тим, що уряд поставив перед собою завдання зробити економіку 

Великобританії найбільш інноваційною в світі та зберегти свою позицію 

одного з провідних фінансових центрів у світі.  

Як результат цього завдання Цільова група в жовтні 2018 року 

опублікувала «Звіт Цільової групи з криптоактивів», у якому викладено 

політику та регуляторний підхід Великої Британії до криптоактивів та 

технології розподіленого реєстру (DLT). У Звіті визначено ризики та 

потенційні переваги криптоактивів, потенційні збитки, план регулювання 

відносин з приводу криптоактивів у Великобританії та деталізовано різні види 

діяльності, які необхідно оцінити для регулювання. 

Відповідно до п. 2.9 зазначеного Звіту криптоактив є одним із засобів, 

що застосовуються на базі DLT. Констатуючи, що єдине прийняте визначення 

криптоактивів відсутнє, в п. 2.10 Звіту Цільова група під цим поняттям розуміє 

«криптографічно захищений цифровий вираз цінності або контрактних прав, 

що використовує деякий тип DLT і може передаватися, зберігатися або 

торгуватися електронним шляхом». До криптоактивів належать Bitcoin, 

Litecoin та інші криптовалюти, а також ті, що випускаються шляхом 

первинного розміщення монет (ICO), тобто токени.  

Цільова група виокремила три широкі групи криптоактивів:  

 exchange tokens, які часто називають криптовалютами, такими 

як Bitcoin, Litecoin та ін. Вони використовують платформу 
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DLT і не емітуються або не підтримуються центральним 

банком або іншим центральним органом. Вони не надають 

типів прав або доступу, наданих за допомогою security чи 

utility tokens, але використовуються як засіб обміну або для 

інвестування;  

 security tokens — це сума, що дорівнює «певній інвестиції», як 

це визначено в Законі про фінансові послуги та ринки (2000 

р.). Вони можуть надавати такі права, як право власності, 

погашення певної грошової суми або право на частку в 

майбутньому прибутку. Вони також можуть бути 

переказними цінними паперами або фінансовими 

інструментами відповідно до Директиви ЄС про ринки 

фінансових інструментів (MiFID II);  

 utility tokens можуть бути викуплені для доступу до певного 

продукту або послуги, які зазвичай надаються за допомогою 

платформи DLT.  

Враховуючи те, що вищезазначені групи криптоактивів відрізняються 

між собою за правами, які вони надають їх власникам, а також за фактичними 

та потенційними способами їх використання, Цільова група розробила межі, 

що враховують різні види використання трьох різних типів криптоактивів. 

Так, криптоактиви зазвичай використовуються:  

а) як засіб обміну, що функціонує як децентралізований інструмент 

для купівлі та продажу товарів і послуг або для полегшення 

регульованих платіжних послуг; 

б) для інвестицій, коли фірми та споживачі отримують прямий 

доступ до володіння та розпорядження криптоактивами або 

непрямий доступ шляхом володіння та торгівлі фінансовими 

інструментами, що посилаються на криптоактиви;  
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в) для підтримки залучення капіталу та/або створення 

децентралізованих мереж за допомогою первинних пропозицій 

монет (ICO). 

Цільова група також наголошує на тому, що криптоактиви хоча і 

можуть використовуватися як засіб обміну, проте вони не вважаються 

валютою або грошима та не використовуються як одиниця розрахунку (п. 2.13 

Звіту).  

У січні 2019 року FCA на своєму офіційному веб-сайті опублікувало 

Рекомендаційний документ «Посібник з криптоактивів», а вже в липні цього 

ж року фінальну версію Посібника з урахуванням отриманих коментарів. 

Варто зазначити, що у Великій Британії поняття «цифровий актив» не 

передбачено на законодавчому рівні та не перебуває в обігу під час 

розроблення відповідних актів у зазначеній сфері. Натомість уповноважені 

суб’єкти та компетентні інституції використовують поняття «криптоактив», 

включаючи до нього також криптовалюти. Проте в ЄС та Великобританії дещо 

різний підхід до виокремлення типів/груп криптоактивів. Якщо ESMA 

розподіляє їх на інвестиційний (investment-type crypto-asset), платіжний 

(payment-type crypto-asset) та допоміжний (utility-type crypto-asset) типи, то 

FCA до груп криптоактивів відносить: exchange tokens , security tokens , utility 

tokens. 

2.1.3. Республіка Кіпр 

Станом на сьогодні у Республіці Кіпр (далі — Кіпр) відсутні 

спеціалізовані національні норми права, які б визначали правові основи 

функціонування криптовалютного ринку. Центральний банк Кіпру посідає 

позицію, згідно з якою криптовалюти не можуть розглядатися як платіжний 

засіб, що передбачений національним законодавством, а тому відсутні 

механізми, що визначали б порядок відшкодування збитків від операцій із 

криптовалютами, а сама їх ціна є волатильною. 
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18 березня 2014 року на сайті Центрального банку Кіпру було 

опубліковано спільне Оголошення Міністерства фінансів, Міністерства 

енергетики, торгівлі, промисловості й туризму та Центрального банку Кіпру 

щодо віртуальних валют. Метою цього Оголошення було привернення уваги 

громадськості до ризиків, пов’язаних із купівлею, володінням або торгівлею 

віртуальними валютами (як-от як біткоїни), які не є законним платіжним 

засобом або фінансовими інструментами.  

У межах цього Оголошення було надано визначення віртуальних 

валют, які є «нерегульованими цифровими продуктами, що не випускаються 

центральним банком. Вони можуть бути використані тільки як засіб обміну 

для продуктів в обмеженій торговельні мережі». 

Варто зазначити, що на Кіпрі операції з криптовалютами (купівля, 

обмін тощо) не заборонено. Проте оподаткуванню підлягають операції з 

криптовалютами, що вчиняються як фізичними, так і юридичними особами. У 

різних секторах економіки учасники господарських відносин широко 

застосовують криптовалюту. У жовтні 2017 року Комісія з цінних паперів та 

фондового ринку Республіки Кіпр (Cyprus Securities and Exchange Commission, 

далі — CySEC) здійснила уточнення щодо вимог, які висуваються до 

інвестиційних компаній, що діють у країні, в аспекті надання послуг, 

пов’язаних із віртуальними валютами та деривативами, де вони виступають як 

базовий актив, зокрема, з контрактами на різницю цін (contracts for differences, 

далі — CFD). 

CySEC фактично здійснила локалізацію процедури надання 

інвестиційних послуг, пов’язаних із віртуальними послугами, із вказівкою на 

необхідність проведення перевірок правового характеру на відповідність 

таких інвестиційних продуктів встановленим вимогам кожної юрисдикції. 

У своєму Оголошенні 14 лютого 2018 року CySEC знову звернула 

увагу на визначення віртуальних валют, зокрема криптовалют, зазначивши, 

що це є цифровим виразом вартості, що не видається і не гарантується 
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центральним банком або державним органом і не має юридичного статусу 

валюти або грошей. Використання таких валют зазвичай дуже ризиковане, як 

зазвичай вони не підкріплені якимись матеріальними активами і не 

регулюються законодавством ЄС, а тому не надають жодної юридичної 

гарантії споживачам. 

15 травня 2018 року CySEC видала Циркуляр (C268), у якому 

встановлено, що на підставі ухвалення рішення Європейським управлінням з 

цінних паперів і ринків (ESMA) від 27.03.2018 року про включення CFD на 

віртуальні валюти в сферу його заходів із втручання, CFD на віртуальні 

валюти розглядаються як фінансові інструменти відповідно до Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2014/65/ЄС від 15.05.2014 року про ринки 

фінансових інструментів. З абз. 3 п. А Циркуляру вбачається, що віртуальна 

валюта може бути визнана як базовий актив в інших деривативах (похідних 

фінансових інструментах), включаючи CFD, опціони та ф’ючерси, які 

узагальнено назвою «Похідні віртуальні валюти» (Derivative on Virtual 

Currencies). Через це CySEС наголосила, що будь-яка діяльність, пов’язана з 

віртуальними валютами, на сьогодні не регулюється CySEС, якщо тільки 

віртуальна волюта не відповідає критеріям і не підпадає під чинну нормативну 

базу відповідно до Оголошення CySEC від 15 листопада 2017 року. Проте 

деривативи на віртуальні валюти тепер можуть кваліфікуватися як фінансові 

інструменти відповідно до Директиви 2014/65/ЄС. Отже, залежно від своїх 

специфічних характеристик і використання, надання інвестиційних послуг 

щодо похідних на віртуальні валюти потребуватиме спеціального дозволу 

CySEC. 

Отже, вищезазначений аналіз свідчить, що на Кіпрі відсутня спеціальна 

регламентація сфери обігу криптовалют. Проте Кіпр як член ЄС зобов’язаний 

застосовувати обов’язкові до виконання акти, видані інституціями ЄС, 

зокрема й щодо віртуальних валют. Тому уповноважені суб’єкти, зокрема 

CySEC, у своїх актах здійснюють посилання на Директиви ЄС, що повинні 
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бути застосовані у процесі регулювання відповідних відносин на території 

Кіпру. 

Щодо цифрових активів, то це поняття не тільки не визначено в 

чинному законодавстві Кіпру, а ним навіть не оперують уповноважені 

суб’єкти у процесі розроблення нормативної бази.   

2.1.4. Республіка Мальта 

Мальта є однією з перших держав — членів ЄС, що розробила 

комплексне законодавство про регулювання криптовалютних правовідносин. 

Наприкінці 2018 року набрали чинності три нормативно-правові акти: Закон 

№ 43 «Про інноваційні технології та послуги» (Innovative Technology 

Arrangements and Services Act); Закон № 44 «Про віртуальні фінансові активи» 

(Virtual Financial Assets Act); Закон № 45 «Про Мальтійське управління 

цифрових інновацій» (Malta Digital Innovation Authority Act). 

Закон № 43 визначає порядок реєстрації блокчейн-платформ та 

пов’язаних контрактів, встановлює основи сертифікаційних процедур, що 

проводитимуться Мальтійським управлінням цифрових інновацій щодо 

блокчейн-платформ.  

Закон № 45 передбачає створення Мальтійського управління цифрових 

інновацій для розвитку загального бачення, навичок та інших якостей 

стосовно технологічних інновацій, включно з розподіленою або 

децентралізованою технологією, здійснення регуляторних функцій щодо 

інноваційних технологій, механізмів, пов’язаних з ними послуг, а також 

вирішення інших питань.  

Преамбула Закону № 44 закріплює, що цей Акт спрямовано на 

регламентацію віртуальних фінансових активів (далі — ВФА) та сфери 

первинних пропозицій ВФА, передбачає положення щодо додаткових і 

комплексних питань у цій сфері. 
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Вищезазначений Акт, надаючи визначення терміну «технології 

розподілених реєстрів» (далі — ТРР), до «активів ТРР» відносить: віртуальний 

токен, ВФА, електронні грошові засоби, фінансові інструменти. Зі свого боку 

ВФА є будь-якою формою цифрового запису, що використовується як 

цифровий засіб обміну, одиниця розрахунку, засіб збереження активів, та не є 

електронними грошима, фінансовим інструментом або ж віртуальним 

токеном. Віртуальний токен є формою цифрового запису, що не має вартості, 

не застосовується поза платформою ТРР, у межах якої здійснювався випуск 

токенів, які емітент активу може обміняти на кошти виключно в межах цієї 

платформи. Співвідношення понять «віртуальний токен» та ВФА в розумінні 

законодавства Мальти дозволяє виокремити спільні та відмінні риси між ними. 

До спільних рис віднесено: 

а) є видами активів ТРР; 

б) є записами в цифровому просторі. 

Відмінності полягають у тому, що віртуальний токен не є засобом 

вираження вартості, використовується виключно в межах відповідної 

платформи, підлягає обміну емітентом активу на грошові кошти тільки в 

межах цієї платформи, в той час як ВФА використовується як цифровий засіб 

обміну, розрахункова одиниця чи міра вартості. 

Аналіз законодавчо встановленого визначення ВФА свідчить, що під 

цим поняттям мається на увазі саме криптовалюта, а не цифровий актив як 

такий. З теоретичного погляду цифровий актив розглядається як ресурс, в 

якому відображено відповідну інформацію, тобто не є ані цифровим засобом 

обміну, ані одиницею розрахунку, ані засобом збереження активів. Цифровий 

актив є похідним від права15 на цінність, наприклад, від права власності на 

оцифроване майно. Це означає, що особа, яка на праві власності володіє 

відповідним майном, переміщує його у цифровий простір за допомогою 

                                           
15 Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його власнику право, яке утворюється від права на 

цінність. 
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оцифровування. Майно змінює свій статус на цифровий актив. Матеріальна 

ознака реального майна є неприйнятною для цифрового простору, саме тому в 

цифровій площині таке майно розглядається як інформаційний ресурс16, 

цінність якого має похідний характер від права власності на реальне майно. З 

цього вбачається, що мальтійське законодавство хоча безпосередньо і не 

закріплює поняття «криптовалюта», проте опосередковано його визначає 

через категорію ВФА. 

2.1.5. Федеративна Республіка Німеччина 

Проблематика, пов’язана із забезпеченням нормативного регулювання 

ринку криптовалют, є актуальною також для Федеративної Республіки 

Німеччина (далі — Німеччина). Федеральне управління фінансового нагляду 

Німеччини (Federal Financial Supervisory Authority, далі — BaFin) розглядає 

віртуальні валюти як інноваційні засоби оплати, що мають різні назви на 

національному й міжнародному рівнях. Їх називають віртуальними, 

цифровими, альтернативними валютами чи криптовалютами, грошовими 

коштами або монетами тощо. 

Питання щодо визначення правової природи віртуальних валют для 

BaFin досі залишається відкритим. З погляду цієї інституції біткоїн є 

специфічною одиницею обліку, що може визначатися як фінансовий 

інструмент відповідно до Федерального Закону «Про кредитну систему». 

Водночас віртуальні валюти не є законними платіжними засобами, валютами, 

іноземними валютами чи монетами. Вони також не є електронними коштами 

в розумінні Федерального Закону «Про нагляд за платіжними послугами». 

Юридичні та фізичні особи, які провадять комерційну діяльність на 

ринках криптовалют (купівля та продаж токенів на комерційній основі, 

                                           
16 Інформаційний ресурс — структурована й організована певним чином інформація, зафіксована на 

матеріальному носії, яку можна зберігати, передавати, використовувати, поповнювати. Інформаційний ресурс 

має властивості практичної значущості та корисності, а також можливість багаторазового використання. 
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брокерська діяльність на криптовалютних торгівельних онлайн-платформах), 

за загальним правилом повинні пройти попередню авторизацію в BaFin.  

У лютому 2018 року Федеральне управління фінансового нагляду 

Німеччини опублікувало інформацію з приводу нормативної оцінки ICO, 

токенів та криптовалюти. Зокрема, зазначалося, що компанії, які беруть участь 

в ICO, у кожному конкретному випадку повинні проводити оцінювання з 

приводу того, чи може участь в ІСО кваліфікуватися як фінансовий інструмент 

(наприклад, інвестиція), або ж як відносини, пов’язані з обігом цінних паперів, 

та, відповідно, робити висновок щодо застосування необхідного 

законодавства. 

У лютому 2018 року Федеральне міністерство фінансів Німеччини 

опублікувало інформаційний лист щодо порядку оподаткування операцій із 

криптовалютами податком на додану вартість (ПДВ). Міністерство зазначило, 

що операції з обміну традиційних валют на криптовалюту та навпаки, в 

загальному розумінні, є оподатковуваними операціями (операціями із надання 

послуг), проте вони не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість 

(ПДВ). 

Зазначений вище орган зауважив, що криптовалюту повинні 

розглядатися з метою оподаткування як звичайний платіжний засіб (за 

аналогією з традиційними грошима). Саме тому використання криптовалют 

просто як засобу платежу не підлягає оподаткуванню. Така правова позиція 

Міністерства узгоджується із практикою Суду ЄС із відповідної проблематики 

(European Court of Justice (ECJ) decision Skatteverket v David Hedqvist from 

October 22, 2015). Міністерство також дало правову оцінку оподаткуванню 

діяльності з майнінгу, електронних гаманців та торговельних платформ, що 

функціонують в режимі онлайн.  

Німецький Бундесбанк зауважив, що криптовалюту не може бути 

кваліфіковано як віртуальна валюта. На думку експертів Бундесбанку 

криптовалюта не може розглядатися як віртуальна валюта або ж цифрові 
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гроші, тому що вона не виконує типові функції валюти та й взагалі не є 

частиною національної монетарної системи. Проте слід зазначити, що така 

позиція є доволі дискусійною. Бундесбанк рекомендує використовувати для 

означення криптовалют такий термін, як «криптотокен». 

Наведене свідчить, що у Федеративній Республіці Німеччина відсутнє 

спеціальне нормативне регулювання криптовалютних відносин. Що ж до 

цифрових активів, то таким поняттям уповноважені інституції навіть не 

оперують. BaFin ототожнює поняття «віртуальні валюти», «цифрові валюти» 

та «криптовалюти», зауважуючи, що держави для позначення одного 

феномену використовують різні узагальнюючі поняття. 

2.1.6. Королівство Швеція 

У Швеції відсутні будь-які спеціальні закони, які б стосувалися 

регулювання ринку криптовалют. Проте варто зауважити, що ціла низка 

органів публічної влади Швеції видала положення, звіти та попередні правові 

оцінки з приводу їхнього бачення змістовного наповнення такого поняття, як 

«криптовалюти», та того, як відповідна категорія в нормативно-

регулятивному аспекті співвідноситься з положеннями чинного законодавства 

Швеції. 

Зокрема, Шведське управління фінансового нагляду (Swedish Financial 

Supervisory Authority) визначило криптовалюти як категорію, що належить до 

їхньої сфери компетенційних повноважень. Такого роду підхід обумовлюється 

тим, що торгівля криптовалютою (розміщення пропозиції про обмін 

криптовалюти є аналогічним обмінній діяльності в аспекті традиційних 

валют) — це фінансова послуга, а тому підпадає під вимоги з приводу 

обов’язкової звітності. 

2017 року Шведське управління фінансового нагляду опублікувало Звіт 

«Роль Шведського управління фінансового нагляду в сфері інновацій» (далі — 

Звіт), де, зокрема, описувалася роль відповідної інституції у сфері 
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регулювання криптовалют. У Звіті ICO розглядається як інвестиційний проект 

та засіб забезпечення капіталів. Водночас Шведське управління фінансового 

нагляду зазначило, що до сфери їх повноважень не входить нагляд за ICO. 

Відповідний національний наглядовий орган зазначив, що нагляд за ICO 

повинен здійснюватися Європейським наглядовим органом (European 

Supervisory Authority) відповідно до таких нормативних актів ЄС: 

а) Директива про емісію (Prospectus Directive); 

б) Директива про ринки фінансових інструментів (The Markets in 

Financial Instruments Directive (MiFID)); 

в) Директива про керівників альтернативних інвестиційних фондів (The 

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)); 

г) чотирьох Директив про відмивання коштів (Anti-Money Laundering 

Directive). 

У своєму Звіті за 2017 рік Шведське управління фінансового нагляду 

заявило, що їм невідомі випадки існування в Швеції компаній, які б залучали 

фінансування за посередництвом механізмів ICO. 

Шведська податкова рада (Swedish Tax Board) у 2013 році опублікувала 

попередню постанову з приводу оподаткування ПДВ операцій із 

криптовалютою. У зазначеній постанові говорилося про те, що торгівля 

криптовалютами не підлягає оподаткуванню ПДВ. Проте зазначалось, що 

відповідні операції підпадають під регулятивну дію актів Шведського 

управління фінансового нагляду, адже такі операції належать до валютних 

відносин. Відповідна постанова була оскаржена в суді Шведським податковим 

управлінням. Варто зазначити, що Верховний адміністративний суд Швеції 

ухвалив рішення, в якому зазначалося, що операції з криптовалютою не 

підлягають оподаткуванню ПДВ (відповідне рішення було ухвалено на основі 

правової позиції, що отримала свою фіксацію в рішенні Суду ЄС). 

2015 року Шведське податкове управління (Swedish Tax Authority) 

опублікувало власну позицію щодо того, як із метою оподаткування будуть 
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розглядатися криптовалюти, що отримані за результатами майнінгових 

процесів. У разі дотримання всіх спеціальних умов прибутки від майнінгу 

криптовалют будуть визначатися як прибутки, отримані від хобі, а отже, не 

підлягатимуть оподаткуванню. Проте контролюючий орган Швеції не надав 

роз’яснень щодо можливості застосування положень Закону про податок на 

прибуток (Income Tax Act) в аспекті прибутків, отриманих від операцій з 

криптовалютами. 

Позиція Шведського центрального банку (Sveriges Riksbank) зводиться 

до того, що криптовалюта не є грошима в їхньому традиційному розумінні. 

Під цифровою валютою Шведський центральний банк розглядає електронну 

валюту цього банка (E-crona), тобто електронні гроші, емітентом яких є 

державна інституція — центральний банк. Натомість поняття «криптоактив» 

ототожнюється з поняттям «криптовалюта». Зі свого боку криптовалюта не 

може визначатись як гроші, оскільки такий актив не має офіційного емітента 

та на цей час не здатний виступати як ефективний засіб платежу.  

З наведеного вбачається, що уповноважені суб’єкти під час вирішення 

питань у сфері, що розглядається, оперують поняттями «криптоактив», 

«криптовалюта», «цифрова валюта», не використовуючи у цьому контексті 

поняття «цифровий актив». 

2.1.7. Швейцарська Конфедерація 

У Швейцарській Конфедерації простежується зростання процесів, 

пов’язаних з імплементацією криптовалют до різних сфер суспільної 

взаємодії. Зокрема, 2 листопада 2017 року Відділ комерційного реєстру в 

кантоні Цуг почав приймати окремі криптовалюти (біткоїн та ефір) як плату 

за адміністративні платежі, а також розглядати криптовалюту як внесок у 

формування статутного капіталу компаній. У місті Цуг окремі муніципальні 

послуги можуть бути сплачені у криптовалюті, наприклад, послуга з 

резидентської реєстрації. З 1 січня 2018 року муніципалітет К’яссо, що 
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розташований в швейцарському кантоні Тічино, розпочав приймати податкові 

платежі у формі криптовалюти. 

16 лютого 2018 року Швейцарське управління з нагляду за фінансовим 

ринком (Swiss Financial Market Supervisory Authority, далі — FINMA) 

опублікувало Посібник «З визначення правових меж діяльності ІСО» 

(Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin 

offerings (ICOs), далі — Посібник). У межах Посібника було проведено 

класифікацію токенів: 

а) платіжні токени (payment tokens); 

б) сервісні токени (utility tokens); 

в) токени активів (assets tokens); 

г) гібридні токени (hybrid tokens). 

Криптовалюту було віднесено саме до платіжних токенів. У Посібнику 

також визначено низку ознак, яким повинні відповідати токени, щоб вони 

могли розглядатися як цінні папери. В межах Посібника отримала свою 

фіксацію проблематика, пов’язана із застосуванням чинного законодавства в 

аспекті реалізації суспільних відносин у сфері обігу відповідних токенів. 

З метою оподаткування криптовалюти у Швейцарії її розглядають як 

іноземну валюту та відповідно формують як об’єкт оподаткування. 

21 січня 2019 року пройшов Женевський щорічний конгрес, 

присвячений блокчейну, результати якого викладено в Огляді «Цифрові 

активи — швейцарські регуляторні аспекти». В цьому документі цифрові 

активи визначаються як цифрові вирази, зареєстровані в базі даних як облікові 

одиниці на основі технології розподіленого реєстру (DLT), а саме блокчейн, і 

можуть «виражати» практично все. В Огляді наведено позицію FINMA щодо 

класифікації цифрових активів (токенів) за функціональним критерієм, 

відповідно до якої вони поділяються на:  

1) платіжні токени (payment token) — не висувають претензій до 

емітента та призначені для використання зараз або в 
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майбутньому як засіб платежу для придбання товарів чи послуг, 

або як засіб передання грошей чи вартості (наприклад, 

криптовалюти, зокрема, біткоїн, ефір);  

2) сервісні токени (utility token) — забезпечують цифровий доступ 

до програми або послуги за допомогою інфраструктури на основі 

технології розподіленого реєстру (DLT) в момент випуску 

(ваучери, здебільшого гібридні токени);  

3) токени інвестицій або токени активів (іnvestment or asset token) — 

становлять активи, як-от боргові зобов’язання, акції або інші 

вимоги до емітента або третьої сторони (акції, опціони, облігації 

тощо); 

4) гібридні токени (hybrid tokens) — поєднують окремі 

характеристики цифрових активів (токенів) інших класифікацій.  

Вищенаведене підтверджує, що з позиції FINMA криптовалюта 

визначається як засіб платежу і є одним із видів цифрових активів. Тобто 

цифровий актив є поняттям загальним, і, крім засобу платежу (власне, 

криптовалюти), може розглядатись в інших значеннях. Проте нормативно 

визначена позиція Швейцарської Конфедерації наразі відсутня. 

2.1.8. Практика Європейського суду з прав людини  

та Суду Європейського Союзу 

У процесі визначення алгоритмів правозастосування важливу роль 

відіграє судова практика. До таких авторитетних судових органів можна, 

зокрема, віднести Європейський суд з прав людини (European Court of Human 

Rights, далі — ЄСПЛ) та Суд Європейського Союзу (European Court of Justice, 

далі — Суд ЄС). 

В Україні згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» національні суди 
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застосовують під час розгляду справ Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права. 

Що ж стосується практики Суду ЄС, то вона не є джерелом права в 

національній правовій системі України. Відповідна практика найвищої 

судової інституції Європейського Союзу є джерелом права для країн — членів 

ЄС. Водночас аналіз судової практики Суду ЄС дає можливість 

проаналізувати особливості регулювання відносин із обігу криптовалют в 

межах європейської спільноти. 

Через предметність практики Суду ЄС (наявність рішень, що 

предметно стосуються саме відносин, пов’язаних із обігом криптовалют) 

пропонується спочатку розглянути саме підходи відповідного судового органу 

до характеристики правової природи криптовалют. Визначальним в контексті 

відповідної проблематики стало Рішення Суду ЄС від 22 жовтня 2015 року в 

справі С-264/14 Skatteverket v David Hedqvist . У цьому випадку мало місце 

звернення Шведського Вищого адміністративного суду в порядку, 

передбаченому ст. 267 Договору про функціонування ЄС, до Суду ЄС з 

приводу надання роз’яснень щодо визначення об’єкта оподаткування 

податком на додану вартість операцій з обміну криптовалюти. Ключовими 

тезами, які отримали свою фіксацію в межах відповідного Рішення, є: 

а) біткоїн-адреси виступають аналогами банківських рахунків; 

б) криптовалюти є платіжним засобом; 

в) криптовалюти не є матеріальним майном у розумінні ст. 14 

Директиви ЄС «Про загальну систему ПДВ в ЄС»; 

г) операції з продажу та купівлі біткоїнів не підлягають оподаткуванню 

ПДВ. 

Із положень вищезазначеного Рішення Суду ЄС вбачається, що 

віртуальна валюта є договірним (п. 41) засобом платежу (п. 25; 41), не є 

матеріальним майном (п. 24), не може розглядатися як поточний рахунок або 

депозитний рахунок, оплата або переказ (п. 41). Водночас віртуальна валюта 
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біткоїн не є ані цінним папером, що засвідчує право власності, ані подібним 

цінним папером (п. 55), не має іншої мети, крім того, щоб бути засобом 

платежу, приймається для цієї мети певними операторами (п. 52). 

Поняття «цифровий актив» у цьому Рішенні Суду ЄС не 

використовується. Єдина згадка, наведена мимохідь, випливає з п. 12, де сам 

запитуючий Суд, тобто Шведський Вищий адміністративний суд, здійснюючи 

посилання на доповідь Європейського центрального банку про віртуальні 

валюти за 2012 рік, стверджує, що віртуальну валюту можна визначити як тип 

нерегульованих, цифрових грошей, які видаються та контролюються його 

розробниками та приймаються членами конкретної віртуальної спільноти. 

Однак поняття «цифрові гроші» не є тотожним із поняттям «цифрові активи», 

оскільки останні є загальною категорією, що може містити водночас цифрові 

гроші.  

З огляду на вищенаведене, в розумінні Суду ЄС цифрові гроші, як 

елемент цифрового активу, є узагальнюючим поняттям, яке містить 

віртуальну валюту, одним із видів якої є біткоїн, що є криптовалютою 

платіжного типу. 

На підставі того, що практика Суду ЄС є обов’язковою для 

застосування з боку національних судів країн — членів ЄС, було внесено 

визначеність у сферу податкового правозастосування. Так, операції з обміну 

криптовалют не будуть розглядатися як такі, що обумовлюють виникнення 

об’єкта оподаткування податком на додану вартість. 

Потрібно зазначити, що до ухвалення зазначеного судового Рішення 

превалюючою була доктринальна позиція, за якою криптовалюта розглядалася 

як майно. Так, у практиці Суду ЄС, зокрема в Рішенні від 22 січня 2013 року в 

справі С-283/11 Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk  (відповідне 

рішення не стосується в прямому сенсі відносин із обігу криптовалют) 

зазначалося, що як майно слід розуміти «всі права, які мають вартісну 

характеристику активів та відповідно створюють правову основу для 
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здійснення суб’єктом, якому вони належать, відповідних прав автономно та у 

своїх інтересах (фактично реалізовувати такі майнові права на свою користь)». 

У цьому разі потрібно констатувати, що будь-яка криптовалюта має 

конкретну вартісну характеристику, що визначається її ринковою вартістю. 

Проте визначення криптовалюти за посередництвом таких категорій, як 

«майно» чи «товар», навряд чи є прогресивно орієнтованим. На сьогодні 

висновки, зроблені Судом ЄС у справі Skatteverket v David Hedqvist, є саме 

такими, що відповідають змістовній характеристиці більшості криптовалют. 

Водночас, як уже зазначалося, в Україні практика Суду ЄС не має 

обов’язкового значення та може розглядатися хіба що як авторитетне джерело 

права (джерело права, що не має обов’язкової сили, проте має потенціал для 

модернізації правозастосовної практики). Разом із тим обов’язковим до 

застосування джерелом права в Україні є практика ЄСПЛ. На сьогодні в 

практиці ЄСПЛ відсутні рішення, які б містили будь-які правові позиції щодо 

правової природи криптовалют. 

Варто зазначити, що низка правових позицій ЄСПЛ (правові позиції, 

що стосуються визначення власності) може гарантувати захист прав та 

інтересів осіб, яким належить той чи інший різновид криптовалют. Так, 

відповідно з практикою ЄСПЛ власність — це будь-що, що має економічну 

цінність (вартісний вираз) для учасників цивільного обороту та може 

переходити від однієї особи до іншої. Економічну цінність ЄСПЛ розглядає як 

один із основних критеріїв під час вирішення питання про наявність самого 

об’єкта права власності. Як приклад зазначеної тези можна навести рішення у 

справі Bramelid and Anne Marie Malmström v. Sweden . У цьому разі слід 

зазначити, що криптовалюта має економічну цінність, яка виражається у її 

ринковій ціні, а отже, вона становить об’єкт цивільних прав зі всіма 

відповідними характеристиками. Право на відповідний об’єкт цивільних прав 

також може захищатися за посередництвом звернення суб’єкта такого права 

до суду. 
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Обґрунтуванням наявності правової основи транзакцій із 

криптовалютою може слугувати рішення ЄСПЛ від 13 червня 1979 року 

Marckx v. Belgium. У наведеному рішенні ЄСПЛ отримала свою фіксацію 

позиція, згідно з якою право розпоряджатися своєю власністю є традиційним 

та основним аспектом права власності. Тобто без можливості розпоряджання 

належною особі власністю такого роду право власності буде 

«неповноцінним». 

Якщо ж особа має право власності на належні їй одиниці 

криптовалюти, буде логічним, що така особа має право вільно розпоряджатися 

такою власністю. Отже, операції з обміну криптовалюти, які мають місце у 

цивільному (господарському) обороті, за відсутності прямої заборони на 

здійснення таких операцій у межах національного законодавства, повинні 

розглядатися як такі, що є правомірними, такими, що породжують відповідні 

правові наслідки для сторін таких транзакцій та спрямовані на повну та 

послідовну реалізацію власниками таких криптовалют комплексу належних їм 

правомочностей.

2.2. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу 

в країнах Східної Європи 

2.2.1. Україна 

Законодавство України сьогодні не містить жодного положення, 

спрямованого на регулювання відносин, що виникають із приводу обігу 

цифрових активів і криптовалют.  

Перший крок до нормативно-правової регламентації зазначеної сфери 

зроблено 14 вересня 2018 року, коли за ініціативою двадцяти трьох народних 

депутатів України було внесено до Апарату Верховної Ради України (далі — 

ВРУ) проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083.  
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Цим проектом закону передбачається внесення змін до Податкового 

кодексу України (далі — ПК України), тому, зважаючи на п. 5.1 ст. 5 ПК 

України, поняття, якими буде доповнено ПК України в разі ухвалення цього 

законопроекту, будуть застосовуватись виключно для регулювання відносин, 

що виникають у сфері утримання податків і зборів.  

Проект закону № 9083 не виокремлює поняття «цифровий актив», 

застосовуючи замість нього категорію «віртуальний актив», який є будь-якою 

формою запису в межах розподіленого реєстру записів у цифровій формі й 

може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку чи засіб збереження 

вартості.  

Під терміном «віртуальний актив» пропонується розуміти 

криптовалюти та токен активів. З цього випливає, що ініціатори проекту 

закону № 9083 віртуальний актив розглядають як загальне поняття, що містить 

криптовалюту та токени активів. 

Криптовалюта визначається як віртуальний актив у формі токену, що 

функціонує як засіб обміну або збереження вартості. Натомість токен активів 

є віртуальним активом у формі токену, який посвідчує майнові та/або 

немайнові права власника токену, що відповідають зобов’язанням емітента 

токену. Обов’язковою складовою частиною понять, що розглядаються, є 

«токен», у якому проект закону № 9083 вбачає цифрову одиницю обліку в 

межах розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що має 

криптографічний захист.  

У Висновку Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ 

від 16 жовтня 2018 року зазначено, що спеціалістами цього підрозділу 

Апарату ВРУ термінологічний апарат проекту закону № 9083 визначено як 

такий, що вимагає доопрацювання. Зокрема, зазначено, що запропоновані 

визначення «віртуальні активи», «криптовалюта», «токен активів» є надто 

загальними та не дозволяють чітко визначити об’єкт оподаткування, 
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виокремивши його з інших об’єктів цивільних прав, передусім, суміжних за 

своїм змістом — електронних грошей та цінних паперів. 

У вересні 2018 року було внесено альтернативний до проекту закону 

№ 9083 Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083-1. 

Альтернативний законопроект хоч і оперує поняттям «цифровий актив», 

але офіційного визначення йому не надає, і, на відміну від проекту закону 

№ 9083, не розкриває значення віртуального активу, зазначаючи лише, що ним 

охоплюються токени, а також криптовалюта. Законопроект № 9083-1 під 

терміном «криптовалюта» розуміє нематеріальний цифровий актив, що 

визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується 

відповідно до записів у розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні). Зі свого 

боку токен визначається як запис у розподіленому реєстрі транзакцій 

(блокчейні), який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на 

об’єкти цивільного права.  

Проекти законів № 9083 та № 9083-1, розглядаючи подібні поняття, 

вкладають у них різний зміст, у зв’язку з чим необхідно виокремити 

відмінності між ними. По-перше, видами віртуального активу за проектом 

закону № 9083 є криптовалюта та токен активів, тимчасом як за проектом 

закону № 9083-1 — токен та криптовалюта. По-друге, основний законопроект 

не відносить токен до видів віртуальних активів і визначає його як цифрову 

одиницю обліку в межах розподіленого реєстру записів, а альтернативний — 

відносить до віртуальних активів і визначає як запис у розподіленому реєстрі 

транзакцій (блокчейні). По-третє, проект закону № 9083 закріплює поняття 

криптовалюти безвідносно до змістовної характеристики з прив’язкою до 

форми, натомість проект закону № 9083-1 надає перевагу саме змісту, 

зазначаючи, що криптовалюта є нематеріальним цифровим активом, який 

визначає одиниці цінності. По-четверте, визначення криптовалюти в 

основному законопроекті наводить її функціональну спрямованість як засіб 
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обміну або збереження вартості, а альтернативний законопроект не містить 

прив’язки до функцій.  

На початку лютого 2019 року обидва проекти закону було внесено до 

порядку денного сесії ВРУ, що закріплено Постановою ВРУ «Про порядок 

денний десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».  

Юридична доля цих законопроектів поки не вирішена, і як надалі буде 

розвиватися питання щодо внесення подібних змін до податкового 

законодавства важко передбачити. Однак необхідно акцентувати увагу на 

тому, що в Україні зовсім відсутнє спеціальне законодавство щодо цифрових 

активів та криптовалют із визначенням їх правової природи безвідносно до 

податкового законодавства. 

2.2.2. Республіка Білорусь 

Республіка Білорусь (далі — Білорусь) є однією з лідерів у сфері 

забезпечення нормативного регулювання суспільних відносин, які виникають 

на ринку криптовалют. Спеціалізованим нормативно-правовим актом, який 

регламентує правові основи діяльності з обігу криптовалют, майнінгу, 

технологій блокчейн, є Декрет № 8 Президента Республіки Білорусь «Про 

розвиток цифрової економіки» від 21.12.2017 р. (далі — Декрет). 

Відповідний Декрет було видано з метою забезпечити поступальний 

розвиток Парку високих технологій, інноваційної сфери та побудови сучасної 

цифрової економіки в Білорусі. У Додатку № 1 до Декрету закріплено перелік 

використовуваних термінів та їх значень, серед яких: «оператор 

криптоплатформи», «віртуальний гаманець», «власник цифрового знака 

(токену)», «криптовалюта», «майнінг», «оператор обміну криптовалют», 

«розміщення цифрових знаків (токенів)», «реєстр блоків транзакцій 

(блокчейн)», «смарт-контракт», «технологічний устрій», «цифровий знак 

(токен)».  
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Відповідно до п. 4 Додатка № 1 до Декрету криптовалюта 

визначається як біткоїн, інший цифровий знак (токен), що використовується в 

міжнародному обігу як універсальний засіб обміну. Пункт 12 цього ж Додатка 

цифровий знак (токен) характеризує як запис у реєстрі блоків транзакцій 

(блокчейні), іншій розподіленій інформаційній системі, яка підтверджує 

наявність у власника цифрового знака (токену) прав на об’єкти цивільних прав 

та/або є криптовалютою. Зі свого боку, реєстр блоків транзакцій (блокчейн) 

є вибудованою на основі заданих алгоритмів у розподіленій децентралізованій 

інформаційній системі, що використовує криптографічні методи захисту 

інформації, послідовністю блоків з інформацією про операції, що відбулися в 

такій системі.  

У зазначеному Декреті визначаються права та обов’язки як фізичних, 

так і юридичних осіб у сфері обігу криптовалют. Так, юридичним особам 

надається право володіти токенами та здійснювати різновиди операцій, серед 

яких: 

 створення та розміщення власних токенів у Білорусі та 

закордоном через резидента Парку високих технологій, який 

здійснює відповідний вид діяльності; 

 зберігання токенів у віртуальних гаманцях; 

 набуття, відчуження токенів, вчинення інших правочинів 

(операцій) тощо через операторів криптоплатформ, операторів 

обміну криптовалют, інших резидентів Парку високих 

технологій, які здійснюють відповідний вид діяльності. 

Слід зазначити, що відповідний перелік операцій не є вичерпним, що 

має позитивний вплив на «адаптацію» нормативного регулювання до 

відносин, які постійно вдосконалюються та змінюються у зазначеній сфері. 

Що ж стосується фізичних осіб, то вони мають право володіти 

токенами та здійснювати такі види операцій: 

 майнінг; 
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 зберігання токенів у віртуальних гаманцях; 

 обмін токенів на інші токени, їх купівлю, відчуження за 

білоруські рублі, іноземну валюту, електронні гроші, а також 

дарування чи заповідання токенів. 

Водночас діяльність із майнінгу, яка здійснюється фізичними особами 

без залучення інших фізичних осіб (на основі трудових договорів чи цивільно-

правових договорів), не може визначатися як підприємницька діяльність, а 

самі токени не підлягають декларуванню. Також Декрет визначає 

правомочності у сфері ринку криптовалют таких суб’єктів, як індивідуальні 

підприємці — резиденти Парку високих технологій, які наділені 

правомочностями, що є тотожними з правами юридичних осіб у відповідній 

сфері.  

Декрет запроваджує цілу низку податкових пільг (тимчасових 

податкових пільг — до 1 січня 2023 року) із податку на прибуток, податку з 

доходів фізичних осіб, податку на додану вартість, податку за спрощеної 

системи оподаткування щодо доходів, отриманих від господарської діяльності 

з обігу криптовалют.  

Також потрібно зауважити, що операторам криптоплатформи 

надається право приймати локальні нормативно-правові акти, спрямовані на 

регулювання їх діяльності, до яких, зокрема, віднесено: 

 правила, що регулюють порядок торгівлі токенами; 

 порядок допуску учасників до торгів та виключення із торгів 

конкретних учасників; 

 правила допуску токенів до торгів. 

Отже, криптовалюта характеризується такими ознаками: 

 є біткоїном або іншим цифровим знаком (токеном) у відповідній 

інформаційній системі; 

 використовується в міжнародному обігу; 
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 є універсальним засобом обміну, що передбачає можливість 

здійснення обміну токенів на інші токени, відчуження за 

білоруські рублі, іноземну валюту, електронні гроші; 

 не визначається як засіб платежу; 

 засвідчує наявність у власника прав цивільно-правового 

характеру; 

 доступ до неї обмежений шляхом використання криптографічних 

методів захисту інформації. 

Слід зазначити, що ні сам Декрет, ні чотири додатки до нього не 

оперують поняттям «цифровий актив». Однак із назви Декрету та з його 

преамбули, яка закріплює, що метою прийняття акта є, окрім іншого, побудова 

цифрової економіки, можна зробити висновок, що акт спрямовано на 

встановлення нормативної регламентації цифрових активів, якими є 

криптовалюти, оскільки останні є об’єктами цифрової економіки. Це 

підтверджується таким. З теоретичного погляду цифровий актив, по-перше, є 

інформаційним ресурсом. Зі свого боку криптовалюта є відповідним 

цифровим знаком (токеном), цифровий знак (токен) є записом у реєстрі блоків 

транзакцій (блокчейні), який становить послідовність блоків з інформацією 

про операції, здійснені в такій системі. Тому вихідною категорією є саме 

інформація, оскільки, з протилежного погляду, сукупність відповідної 

інформації (послідовність блоків) відображається як запис у реєстрі, запис є 

цифровим знаком (токеном), тобто криптовалютою. По-друге, цифровий актив 

є похідним від права на цінність. Зі свого боку криптовалюту можна придбати 

на підставі договору купівлі-продажу за білоруські рублі, іноземну валюту, 

електронні гроші або отримати в спадщину чи як подарунок. На якій би 

підставі особа не отримала у власність криптовалюту, остання буде 

визначатись як опосередкована цінність для такої особи, оскільки вона 

отримує можливість, зокрема, і продати криптовалюту, отримавши водночас 

реальну цінність — національну валюту Білорусі або іноземну валюту. Однак 
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варто наголосити, що особа не має можливості в межах території Білорусі 

безпосередньо придбати відповідне майно, наприклад, квартиру, за 

криптовалюту. У такому разі діє механізм: 

 продаж криптовалюти; 

 отримання за неї реальної валюти; 

 купівля квартири. 

Натомість особа не обмежена в праві безпосереднього придбання 

квартири в іншій державі, якщо в ній криптовалюта визнається законним 

платіжним засобом. Наведене свідчить, що в розумінні білоруського 

законодавства криптовалюта охоплюється поняттям цифрового активу. 

2.2.3. Російська Федерація 

Сьогодні Російська Федерація (далі — РФ) входить до числа держав, 

які на законодавчому рівні прагнуть визначити основи нормативної 

регламентації ринку цифрових активів та криптовалют. 20 травня 2018 року 

Державною думою РФ було прийнято Постанову «Про проект федерального 

закону № 419059-7 «Про цифрові фінансові активи»», згідно з якою в першому 

читанні затверджено законопроект № 419059-7 та надіслано його текст до 

уповноважених суб’єктів для внесення поправок. 

У межах цього законопроекту запропоновано визначення низки понять, 

серед яких: «цифровий фінансовий актив», «розподілений реєстр цифрових 

транзакцій», «майнінг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» тощо. 

Так, цифровим фінансовим активом (далі — ЦФА) є майно в 

електронній формі, створене з використанням шифрувальних 

(криптографічних) засобів. Право власності на це майно підтверджується 

через внесення цифрових записів у реєстр цифрових транзакцій. До цифрових 

фінансових активів належать криптовалюта та токен. Такі активи не є 

законним платіжним засобом на території РФ. 
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Зважаючи на наведене визначення, а також на комплексний аналіз 

інших положень вищенаведеного законопроекту та відповідного галузевого 

законодавства РФ, можна виокремити такі ознаки ЦФА. По-перше, ЦФА є 

майном в електронній формі, тобто перебуває в обігу виключно в електронній 

площині, водночас доступ до нього забезпечується через використання 

спеціальних комп’ютеризованих систем. По-друге, ЦФА створено із 

використанням шифрувальних (криптографічних) засобів. Згідно з 

постановою уряду РФ від 16.04.2012 р. № 313 засоби шифрування — це 

апаратні, програмні та програмно-апаратні шифрувальні (криптографічні) 

засоби, що реалізують алгоритми криптографічного перетворення інформації 

для обмеження доступу до неї, зокрема під час її зберігання, оброблення та 

передавання. Це свідчить про те, що обов’язковою умовою функціонування 

ЦФА є обмеження доступу до такого майна, зокрема під час його зберігання, 

оброблення та передавання. По-третє, ЦФА належить особі виключно на праві 

власності. По-четверте, право власності на це майно підтверджується шляхом 

внесення цифрових записів (інформації про ЦФА) у реєстр цифрових 

транзакцій, тобто до систематизованої бази даних, яка створюється на 

відповідний проміжок часу. По-п’яте, ЦФА не визнається законним платіжним 

засобом на території РФ. По-шосте, власники ЦФА мають право укладати 

договори з обміну ЦФА одного виду на ЦФА іншого виду та/або обміну ЦФА 

на рублі, іноземну валюту та/або інше майно тільки через оператора обміну 

ЦФА.  

З визначення ЦФА видно, що цей актив співвідноситься з 

криптовалютою й токеном як ціле й частина, оскільки останні в розумінні 

ініціаторів законопроекту є видами ЦФА. 

Криптовалюта характеризується як вид ЦФА, який створюється та 

обліковується в розподіленому реєстрі цифрових транзакцій учасниками цього 

реєстру відповідно до правил ведення цього реєстру. Водночас токен є видом 

ЦФА, який випускається юридичною особою чи індивідуальним підприємцем 
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(емітентом) з метою залучення фінансування й обліковується в реєстрі 

цифрових записів.  

Законопроект також визначає порядок випуску токенів та особливості 

обігу ЦФА. Водночас слід зазначити, що участь в ІСО, у разі прийняття 

законопроекту, зможуть брати тільки кваліфіковані інвестори, за винятком 

випадків, визначених Центральним банком РФ. Відповідно токени та 

криптовалюта визначаються як майно (не є нормативно визначеним 

платіжним засобом). Обмін токенів та криптовалюти пропонується дозволяти 

тільки через авторизованих операторів. 

В аспекті регулювання відносин у цій сфері важливим є Федеральний 

закон РФ «Про внесення змін в частини першу, другу й статтю 1124 частини 

третьої Цивільного кодексу Російської Федерації» № 34-ФЗ, ухвалений 

12.03.2019 р., що набув чинності в жовтні 2019 року. Пунктом 3 цього закону 

доповнено главу 6 Цивільного кодексу РФ статтею 1411, згідно з якою 

цифровими правами визнаються названі так у законі зобов’язальні та інші 

права, зміст та умови здійснення яких визначаються відповідно до правил 

інформаційної системи, які відповідають визначеним законом ознакам. 

Водночас цифрові права було визнано об’єктом цивільних прав як вид 

майнових прав. Закон визначає, що цифрові права можна відчужувати без 

згоди емітента, закладати, заповідати і звернути стягнення на них. Закон 

встановлює рамкове регулювання, засноване на принципі технологічної 

нейтральності, що дозволяє створити базові умови для введення в 

законодавство актів, що регулюють емісію та обіг цифрових прав, а також 

спрощує укладання угод в електронній формі. Варто наголосити, що категорія 

цифрових прав ще недостатньо визначена, оскільки повноцінне 

функціонування цього акта неможливе без прийняття законопроекту «Про 

цифрові фінансові активи». 
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2.2.4. Республіка Молдова 

Молдова належить до країн, де відсутнє правове регулювання 

цифрового активу та криптовалюти. До того ж поняття «цифровий актив» не 

перебуває в мовленнєвому обігу, а замість нього в професійних колах 

використовується поняття «віртуальні активи». Таке твердження можна 

зробити на підставі аналізу інформації з офіційних інтернет-ресурсів 

регулятора — Національного банку Молдови. 

Національний банк Молдови (далі — НБМ) неодноразово на 

офіційному веб-сайті публікував повідомлення про ризики, зумовлені 

використанням віртуальних активів, зокрема криптовалюти. 

Так, 10 липня 2017 року на сайті НБМ вперше з’явилось повідомлення 

«Віртуальна валюта та ризики, пов’язані з нею». НБМ підкреслив, що в 

Молдові відсутня правова регламентація «віртуальних грошей», вони не є 

формою електронних грошей у контексті Закону про платіжні послуги і 

електронні гроші № 114 від 18.05.2012 року, а діяльність з випуску та 

укладення договорів із ними не контролюється уповноваженими державними 

органами.  

У повідомленні узагальнено ознаки, притаманні віртуальним валютам, 

які, зокрема: становлять цифрове значення; не випускаються; не гарантуються 

центральним банком або державою; не залежать від національних валют; 

використовуються фізичними та юридичними особами як альтернатива 

грошовим коштам; можуть бути передані, збережені або відчужені в 

електронному вигляді. 

НМБ виокремив два блоки ризиків, пов’язаних із віртуальною 

валютою. Це ризики загального (загроза цілісності фінансової системи) та 

індивідуального (загроза інтересам користувача) характеру. Ризиками 

загального характеру є ризики, пов’язані: з відмиванням грошей і 

фінансуванням тероризму; з фінансовими злочинами; використанням 

віртуальних грошей для продажу заборонених товарів тощо. До ризиків 
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індивідуального характеру належать: шахрайство під час здійснення операцій 

з конвертації; високі комісійні або невигідний курс у процесі конвертації; 

шахрайство з електронними гаманцями; втрата особистих даних; 

«заморожування» суми платформою обміну під час конвертації віртуальної 

валюти в просту валюту; втрата сум у разі банкрутства обмінної платформи; 

високий рівень волатильності (змінюваності) курсу, за яким можна обміняти 

віртуальні гроші; відсутність гарантій того, що віртуальна валюта буде 

прийнята продавцями, тощо. 

У лютому 2018 року НБМ на своєму веб-сайті опублікував 

повідомлення з темою «НБМ попереджає, що інвестиції в криптовалюти 

зумовлюють високі ризики». Це повідомлення має важливе термінологічне та 

сутнісне значення, оскільки відображає підхід НБМ до співвідношення 

досліджуваних суміжних категорій. 

Проаналізувавши інформацію, наведену на офіційному сайті НБМ 

щодо ризикованості операцій із криптовалютою, можна зробити такі 

висновки. По-перше, НБМ знову висловлює свою думку, викладену в 

повідомленні від 10.07.2017 року, що стосується «так званих криптовалют, 

що називаються «віртуальними валютами». По-друге, НБМ наголошує, що 

інвестування в ці активи має високий рівень ризикованості. По-третє, 

зважаючи на технічні характеристики віртуальних валют, підвищену 

волатильність і відсутність норм, що захищають інвесторів, НБМ рекомендує 

обережно приймати рішення про інвестування в подібні активи. 

Тобто НБМ ототожнює поняття «криптовалюта», «віртуальна валюта», 

«віртуальний актив» (слова «ці» та «подібні» в тексті зазначені як прив’язки 

до слова «актив», під яким мається на увазі саме «віртуальний актив», хоч це 

поняття безпосередньо не згадано).  

Інтерв’ю з Президентом НБМ Серджиу Чокля, що проходило у формі 

надання відповідей на запитання представників засобів масової інформації, 

було опубліковано на офіційному сайті НБМ 09 серпня 2018 року. У межах 
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цього інтерв’ю було зазначено, що синонімами поняття «криптовалюта» є 

«віртуальні гроші» або «криптогроші». Проте, на думку Президента НБМ, 

криптовалюта не є грошима, а є віртуальним або електронним активом. 

У вересні 2018 року НМБ поширив повідомлення з назвою «Уточнення 

нормативної позиції і дозволу віртуальної валюти», у якому підтвердив свою 

позицію про те, що віртуальна валюта не є валютою в загальному розумінні 

цього поняття, а є віртуальним активом без реального покриття та 

забезпечення, що не дозволяє прийняття її як платіжного засобу з боку органів 

грошово-кредитного регулювання. 

З урахуванням проаналізованої ситуації та фактичної відсутності 

нормативного регулювання питань обігу криптовалют, віртуальних валют, а 

також цифрових активів, можна зробити такі висновки. По-перше, на рівні 

офіційних роз’яснень НБМ криптовалюта та віртуальна валюта 

використовуються як інструменти для здійснення інвестування. Водночас 

поняття та правова природа цифрового активу не передбачає та процедурно не 

супроводжується реалізацією інвестиційної діяльності. Тобто щодо цифрових 

активів взагалі неможливо говорити про їх інвестиційну спрямованість та 

регулювання нормами інвестиційного законодавства. По-друге, НБМ робить 

цілком логічний висновок про незабезпеченість криптовалюти та віртуальної 

валюти. Водночас щодо цифрових активів однозначно можна говорити про їх 

забезпеченість не лише реальними активами, а й іншими механізмами. По-

третє, цифровий актив не виступає засобом платежу в класичному розумінні, 

а надає особі право вимоги до іншої особи, що також відрізняє поняття 

«цифровий актив» від понять «криптовалюта», «віртуальна валюта».



 

 

2.3. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу у 

Сполучених Штатах Америки 

2.3.1. Законодавство про цінні папери  

Специфіка системи законодавства США обумовлена адміністративно-

територіальним устроєм держави. США є федерацією з дворівневою системою 

законодавства: федеративне законодавство та законодавство суб’єктів 

федерації. 

На рівні федеративного законодавства наразі відсутня нормативна 

регламентація питань щодо цифрових активів та криптовалют. Визначення 

правової природи та офіційне закріплення статусу зазначених феноменів 

покладено на розсуд штатів.  

Особливою формою кодифікації в США є створення уніфікованих актів 

з метою забезпечення єдності нормативно-правового регулювання відповідної 

сфери загального права на рівні штатів. Розробленням таких актів займається 

Національна конференція комісарів з питань уніфікації права (National 

Conferences of Commissioners on Uniform State Laws, далі — NCCUSL), відома 

як Комісія з уніфікації права (Uniform Law Commission, далі — ULC).  

У 2014 році ULC розробила Уніфікований акт про довірчий доступ до 

цифрових активів, який був переглянутий в 2015 році (далі — Уніфікований 

акт про цифрові активи). Відповідний Закон було прийнято 42 штатами (у 2016 

році — Вайомінг, Меріленд, Південна Кароліна, Колорадо, Північна Кароліна, 

Вашингтон, Флорида, Теннессі, Індіана, Гаваї, Орегон, Аризона, Айдахо, 

Небраска, Міннесота, Коннектикут, Мічиган, Іллінойс, Нью-Йорк, Вісконсин; 

у 2017 році — Айова, Канзас, Нью-Мексико, Техас, Монтана, Міссісіпі, Огайо, 

Арканзас, Вірджинія, Вермонт, Алабама, Юта, Південна Дакота, Північна 

Дакота, Аляска, Нью-Джерсі, Невада; у 2018 році — Джорджія, Західна 

Вірджинія, Мен, Міссурі, Американські Віргінські острови). З 2019 року цей 
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Акт перебуває на розгляді в органах законодавчої влади Массачусетсу та Нью-

Гемпширу.  

Відповідно до пункту 10 розділу 2 Уніфікованого акта про цифрові 

активи поняття «цифровий актив» визначається як електронний запис, у якому 

особа має право або інтерес. Цей термін не містить базового активу (underlying 

asset) або зобов’язання, якщо такий актив або зобов’язання не є електронним 

записом.  

Відповідно до п. 11 р. 2 Уніфікованого акта про цифрові активи термін 

«електронний» означає технологію, що має електронні, цифрові, магнітні, 

бездротові, оптичні, електромагнітні або подібні можливості (далі — 

електронні можливості). Згідно з п. 22 р. 2 цього ж Акта записом є інформація, 

що записана на матеріальному носії або яка зберігається на електронному або 

іншому носії та вилучається у формі, доступній для сприйняття.  

Кембриджський словник «базовий актив» (underlying asset) характеризує 

як актив, що базується на іншому інвестиційному продукті, наприклад, акції 

на фондовому ринку, в які інвестиційний фонд вклав гроші: попит на більшість 

інвестиційних фондів є низьким, оскільки ціна впала нижче вартості базового 

активу. Як зазначено в коментарі до Уніфікованого акта про цифрові активи, 

під базовим активом маються на увазі кошти, які зберігаються на банківському 

рахунку в Інтернеті.  

Зважаючи на вищенаведене, можна виокремити такі ознаки цифрових 

активів:  

  є електронним записом, тобто інформацією, що має відповідні 

електронні можливості;  

  посвідчує право або інтерес особи в електронному записі;  

  не містить базового активу, тобто коштів, які зберігаються на 

банківському рахунку в Інтернеті, або зобов’язань, якщо вони не є 

електронним записом;  
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  є інформацією, що записана на матеріальному носії або яка 

зберігається на електронному або іншому носії;  

  така інформація може вилучатись у формі, доступній до 

сприйняття.  

На офіційному веб-сайті ULC в описі до Уніфікованого акта про цифрові 

активи зазначено, що акт дозволяє довіреній особі розпоряджатися цифровою 

власністю (digital property), наприклад, комп’ютерними файлами, веб-

доменами та віртуальною валютою. Зважаючи на це, можна дійти висновку, 

що віртуальна валюта віднесена ULC до категорії цифрової власності. 

У 2017 році ULC було розроблено Уніфікований акт з регулювання 

віртуально-валютного бізнесу (Uniform regulation of virtual-currency businesses 

act, далі — URVCBA), який 2018 року  доповнено Уніфікованим актом про 

комерційний закон для єдиного регулювання віртуальної валюти (Uniform 

Supplemental Commercial Law For The Uniform Regulation of Virtual-Currency 

Businesses Act). З 2019 року URVCBA перебуває на розгляді в парламентах 

штатів Гаваї, Невада та Оклахома. 

Згідно з п. 23 р. 102 URVCBA віртуальна валюта є цифровим засобом 

вираження вартості, що використовується як засіб обміну, розрахункова 

одиниця або засіб збереження вартості, не є законним платіжним засобом, 

незалежно від того, виражена вона в законному платіжному засобі або ні, і не 

містить: операцію, під час якої продавець надає в межах програм схожості або 

винагород вартість, яка не може бути зменшена або обміняна продавцем на 

законний платіжний засіб, банківський кредит або віртуальну валюту; 

цифровий засіб вираження вартості, наданий видавцем та використовуваний 

виключно в онлайн-грі, ігровій платформі або сім’ї ігор, що продаються одним 

і тим самим видавцем або пропонуються на одній ігровій платформі. 

Відповідно до п. 8 р. 102 законним платіжним засобом є засіб обміну або 

одиниця вартості, включно з монетами або паперовими грошима Сполучених 

Штатів, видані Сполученими Штатами або іншим урядом. 
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У коментарі до URVCBA зазначено, що віртуальні валюти є 

підмножиною криптовалют. Тобто криптовалюта є віртуальною валютою в 

розумінні URVCBA. Віртуальна валюта зі свого боку є цифровою власністю в 

розумінні Уніфікованого акта про цифрові активи. Отже, криптовалюта є 

цифровою власністю. Суть Уніфікованого акта про цифрові активи полягає в 

тому, що довірена особа може розпоряджатися цифровим активом довірителя, 

якщо останній за власною волею передав таке право. Цифровий актив містить 

цифрову власність, до якої належать віртуальні валюти, зокрема 

криптовалюти. Тобто поняття «цифровий актив» та «криптовалюта» 

співвідносяться як ціле та частина.   

Сполучені Штати Америки мають досить широку законодавчу базу 

регулювання ринку цінних паперів. До нормативно-правових актів, 

спрямованих на регламентацію правовідносин у зазначеній сфері, належать: 

Закон про цінні папери (Securities Act of 1933); Закон про фондові біржі 

(Securities Exchange Act of 1934); Закон про інвестиційні компанії (1940 р.); 

Закон про інвестиційних консультантів (1940 р.); Закон про захист інвесторів 

у цінні папери (Securities Investor Protection Act of 1970); Закон про депозитарні 

установи (Depository Institutions Act of 1982); Закон про операції інсайдерів з 

цінними паперами і шахрайство (Insider Trading and Securities Fraud 

Enforcement Act of 1988).   

У США склалася стабільна правозастосовна практика, зокрема, 

розроблена судовою гілкою влади, яка стосується окремих аспектів обігу 

токенів. Значна увага приділяється проблематиці розмежування таких понять, 

як utility token та security token. Фактично відповідна проблематика полягає в 

розмежуванні конкретних токенів від цінних паперів.  

З огляду на вищенаведене, потрібно проаналізувати визначення цінних 

паперів, яке отримало своє закріплення в межах приписів Закону про цінні 

папери. Так, у цьому акті дефініція поняття «цінний папір» (security) 

визначається як «будь-який вексель, акція, казначейська акція, ф’ючерсний 
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цінний папір, своп з цінними паперами, облігація, боргове зобов’язання, доказ 

заборгованості, підтвердження права на дивіденди або частка участі у будь-

якій угоді про розподіл прибутку, будь-які сертифікати на отримання 

прибутку або частки участі, які зазвичай називаються цінними паперами або 

ж будь-який інший сертифікат прибутку або часткової участі, тимчасова або 

ж проміжна розписка, квитанція, гарантія або ордер або право на підписку або 

ж купівлю будь-чого із вищезазначеного». 

Щодо цифрових активів та можливості їх зарахування до категорії 

цінних паперів потрібно зазначити, що відповідно до Уніфікованого акта про 

цифрові активи «цифровий актив» визначається як електронний запис, у якому 

особа має право або інтерес. Цей термін не містить базового активу (underlying 

asset) або зобов’язання, якщо такий актив або зобов’язання не є електронним 

записом.  

Наведене вище свідчить, що цінні папери та цифрові активі мають різну 

правову природу, тому неможливим є віднесення останніх до видів цінних 

паперів, а також застосування до зазначених категорій однакового 

нормативного регулювання, що випливає з наступного.  

По-перше, обов’язковою ознакою цінних паперів є їх законодавча 

визначеність та уніфікованість видових конструкцій. У самому визначенні 

цінних паперів міститься перелік їх видів (вексель, акція, казначейська акція, 

ф’ючерсний цінний папір, своп з цінними паперами, облігація тощо), кожен з 

яких має самостійне значення й передбачений законодавством режим обігу. У 

той час як цифровий актив з погляду нормативної регламентації є поняттям 

загального характеру, без прив’язки до конкретних видів. Тобто підхід 

законодавця до визначення цінного паперу базується на видових 

характеристиках, натомість підхід ULC щодо цифрового активу — на 

загальних ознаках, відповідність яким дає підстави зарахувати об’єкт до 

цифрового активу.  
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По-друге, цінні папери за формою існування можуть бути 

документарними та бездокументарними. Характерною особливістю 

цифрового активу є його існування в електронній формі. Так зване 

«оцифровування» активу переносить його в електронну площину існування, у 

зв’язку із чим доступ до активу забезпечується за допомогою застосування 

комп’ютеризованих систем або відповідних ґаджетів.  

По-третє, цінний папір є документом, який засвідчує майнове право його 

тримача. Натомість цифровий актив по суті є електронним записом, тобто 

інформацією, що зберігається на електронних носіях. І саме в цій інформації 

особа має право або інтерес. З наведеного вбачається, що проаналізовані 

категорії — цінні папери та цифрові активи — є окремими категоріями, а тому 

законодавство США про цінні папери не може бути застосоване до цифрових 

активів, які через свою специфіку потребують належної законодавчої бази, 

активне впровадження якої на рівні штатів розпочалось у 2014 році після 

розроблення ULC Уніфікованого акта про цифрові активи. 

2.3.2. Тест Howey 

З метою визначення того, чи може конкретний фінансовий інструмент 

розглядатись як «інвестиційний контракт» (відповідним поняттям змістовно 

охоплюється така категорія, як «цінні папери»), у розумінні відповідного 

спеціалізованого законодавства США, у межах судової практики було 

розроблено Тест Хоуі (Howey Test).  

Своє закріплення Тест Хоуі отримав у Рішенні Верховного Суду США 

«Комісія з цінних паперів та бірж проти Хоуі Ко» (1946 р.) (Securities and 

Exchange Commission v. Howey Co.). Ця справа стосувалася укладення 

бізнесменами з Флориди договорів купівлі-продажу земельних ділянок із 

цитрусовими насадженнями та одночасним оформленням договорів зворотної 

оренди з такими покупцями з метою забезпечення подальшого збору та 

продажу урожаю (зазвичай особи, які купляли такі земельні ділянки, не були 
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фермерами, а отже мали зацікавленість у тому, щоб хтось здійснював 

господарську діяльність на таких землях із переданням частки прибутків 

новим власникам). 

У межах зазначеної справи Верховний Суд США постановив, що 

пропозиція одиниць цитрусових насаджень у поєднанні з договором про 

культивування, маркетинг та передання чистого доходу інвестора повинна 

розглядатися як пропозиція інвестиційного договору, отже, такий договір 

повинен був пройти реєстраційні процедури, що визначаються приписами 

законодавства про цінні папери. Таке рішення мало важливе значення для 

правозастосовної практики в аспекті застосування законодавства про цінні 

папери. Фактично відповідне рішення встановлює чотири основних критерії, 

яким повинен відповідати конкретний інструмент для того, щоб він був 

визнаний цінним папером. 

Водночас слід зауважити, що Тест Хоуі активно застосовується також 

у сфері криптовалютних відносин, зокрема під час діяльності з ICO. Ключовий 

аспект його застосування полягає в тому, щоб визначити правову природу 

аналізованого токену: чи відповідає він ознакам такого поняття, як security 

token, або ж підпадає під визначення такої категорії, як utility token. 

На сьогодні Тест Хоуі широко застосовується з метою визначення саме 

змістовної характеристики конкретного інструменту. Тобто превалююче 

значення має змістовний аспект, а не формальний. Навіть якщо форма 

конкретного інструменту не відповідає характеристикам такого поняття, як 

«цінні папери», після його змістовного аналізу на відповідність критеріям, що 

закріплені в Тесті Хоуі, такий інструмент може бути детерміновано по суті як 

цінний папір разом з усіма похідними правовими наслідками такого визнання. 

Як уже зазначалося, Тест Хоуі визначає чотири критерії, яким 

повинен відповідати конкретний інструмент для того, щоб його можна було 

визначити як цінний папір. Відповідні критерії були виокремлені з положення 

правової позиції Верховного Суду США, яка отримала своє закріплення у 
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наведеному вище рішенні: «контракт, транзакція або ж схема, за допомогою 

якої особа здійснює грошовий вклад (інвестицію) у спільне підприємство та 

отримує прибуток виключно в силу зусиль третіх осіб». 

З наведеного положення можуть бути синтезовані наступні чотири 

критерії, наявність яких свідчить про віднесення токену до категорії цінних 

паперів. Так, до таких критеріїв належать наступні положення: 

 вклад повинен бути грошовим (інвестиція); 

 вклад робиться у спільне підприємство; 

 вкладник очікує прибуток за результатами свого вкладу; 

 прибуток акумулюється за посередництвом зусиль третіх осіб. 

У цьому разі потрібно зауважити, що для того щоб конкретний 

інструмент міг визначатися як цінний папір, він розглядається крізь призму 

кожного із критеріїв. Тобто Тест Хоуі передбачає кумулятивне застосування 

всіх чотирьох критеріїв. Не можна визначити правову природу інструменту із 

застосуванням виключно окремого критерію безвідносно до аналізу його 

відповідності іншим критеріям. 

Більшість критеріїв не викликають запитань із приводу розуміння їх 

змістовного наповнення, що не можна, однак, сказати про такий критерій, як 

спільне підприємство. На сьогодні в судовій практиці США склалися два 

підходи до визначення відповідного поняття: 

а) горизонтальний підхід; 

б) вертикальний підхід. 

Так, згідно з горизонтальним підходом, передбачається наявність 

зв’язку виключно між прибутками інвесторів, які спільно здійснили грошовий 

вклад у відповідний проект. Що ж стосується вертикального підходу, то він 

визначає необхідність наявності нерозривного зв’язку між прибутками 

інвесторів та організаторів проекту, тоді як зв’язок між прибутками інвесторів 

не передбачається. 
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Потрібно зазначити, що в США закони про цінні папери приймаються 

як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Отже, може виникнути 

ситуація, за якої конкретний інструмент, не будучи цінним папером відповідно 

до положень федерального законодавства, з огляду на специфічні нормативні 

приписи конкретного штату, буде визнаний як такий, що є інвестицією.  

У межах цього дослідження доцільним є здійснення характеристики 

цифрового активу з погляду його відповідності критеріям Тесту Хоуі. 

Наявність грошового вкладу (інвестиції). Цей критерій необхідно 

розглядати з погляду наявності в ньому двох складових — об’єкту (грошових 

коштів) та вкладу (інвестиції). Саме гроші як об’єкт, на регулювання якого 

спрямовано цей критерій, є активом, що може бути інвестовано (вкладено) у 

реальні (матеріальні або нематеріальні) або фінансові активи. Натомість 

цифровий актив за своєю суттю є електронним записом, тобто інформацією, 

що зберігається в електронній формі. Закон про внесення змін до розділу 12 

кодексу Делавера щодо довірчого доступу до цифрових активів та цифрових 

рахунків визначає конкретні види цифрових активів, до яких, зокрема, 

відносить: дані, текст, електронні листи, документи, аудіо, відео, зображення, 

звуки тощо. Це підтверджує, що цифрові активи не мають грошової форми, що 

свідчить про відсутність необхідного елемента цього критерію — об’єкта. 

Відповідно до положень Уніфікованого акта про цифрові активи доручення 

довіреної особи підпадає під дію іншого чинного законодавства, включно з 

авторським правом. Як зазначено в п. 3 ст. 106 Закону про авторське право 

США, до виключних прав власника авторського права належить право 

розповсюджувати копії або записи, захищені авторським правом, перед 

публікою шляхом продажу або іншої передачі права власності. З цього 

вбачається, що сам цифровий актив підпадає під категорію об’єкта права 

інтелектуальної власності. Тільки через безпосередню реалізацію цифрового 

активу довірена особа має право здійснити виключне майнове право. 

Натомість здійснення особою вкладу (інвестиції) передбачає внесення 
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відповідного об’єкта, у цьому разі грошових коштів, у конкретний проект для 

його реалізації з метою отримання прибутку.  

Вклад у спільне підприємство. Відповідно до Уніфікованого акта про 

цифрові активи надання довіреній особі права доступу до цифрового активу 

довірителя після його смерті має індивідуальний характер, заснований на 

волевиявленні самого довірителя. До такої довіреної особи переходить право 

власності на цифровий актив довірителя. Право власності має індивідуальний, 

абсолютний характер. Тому ознака «спільності» не може бути застосована до 

цифрових активів. На підставі того, що отримання довіреною особою права на 

цифровий актив не передбачає здійснення інвестування, то й наявність 

потенційного зв’язку, як горизонтального, так і вертикального, виключається, 

оскільки відсутні суб’єкти — інвестори та організатори проектів. 

Очікування прибутку. Виключному майновому праву довіреної 

особи, зокрема й на розпоряджання цифровим активом шляхом його 

відчуження або надання права на використання іншим особам, не кореспондує 

обов’язок на негайну або примусову реалізацію зазначених прав. Тобто 

довірена особа отримує можливість на власний розсуд визначати юридичну 

долю цифрового активу, який вона може використовувати як пасивно, тільки 

для задоволення власних інтересів (наприклад, прослуховувати аудіозапис), 

так і активно шляхом відчуження або укладення ліцензійних договорів про 

використання цифрового активу. З цього випливає, що сам факт наявності у 

довіреної особи цифрового активу не зумовлює автоматичного отримання 

прибутків від нього.  

Одержання прибутку за посередництвом зусиль третіх осіб. Цей 

критерій також не є характерним для цифрових активів, оскільки одержання 

прибутку від наявності цифрового активу є умовною категорією. У цьому разі 

вихідним є бажання довіреної особи активно використовувати цифровий актив 

шляхом реалізації виключних майнових прав. Право власності на цифровий 
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актив має абсолютний характер, тому жодного посередництва з боку третіх 

осіб для здійснення виключних майнових прав не потрібно.  

Аналіз критеріїв Тесту Хоуі з погляду можливості їх застосування до 

цифрових активів свідчить, що за своєю суттю ці об’єкти в розумінні 

законодавства США не є інструментами інвестування (цінними паперами). 

2.3.3. Законодавство про грошові послуги (Uniform Money Services Act) 

У контексті розгляду проблематики, пов’язаної зі співвідношенням 

понять «цифрові активи» та «криптовалюти» на території США, вбачається за 

доцільне розглянути спеціальні нормативно-правові акти, які регулюють 

грошові послуги.  

Під час щорічної конференції ULC 28 липня – 4 серпня 2000 року було 

прийнято Уніфікований акт про грошові послуги (Uniform Money Services Act, 

далі — UMSA) , до якого внесено відповідні поправки в результаті щорічної 

конференції ULC 30 липня – 6 серпня 2004 року.  

Вермонт був першим штатом, який у 2001 році прийняв UMSA. 

2003  року теж саме зробили штати Айова та Вашингтон. Наразі UMSA є 

частиною законодавства ще семи штатів (Техас (2005), Гаваї (2006), Аляска 

(2007), Арканзас (2007), Південна Кароліна (2016), Північна Кароліна (2016), 

Нью-Мексико (2016)), Американських Віргінських островів (2004) та Пуерто-

Ріко (2011).  

Неприйняття окремими штатами законів на основі UMSA не означає, 

що в них відсутні нормативні положення, які б регулювали відповідну сферу 

суспільних відносин. На території таких штатів діє власне спеціальне 

законодавство, що не базується на досліджуваному Уніфікованому акті. Так, 

наприклад, в Алабамі діє Закон про переказ коштів, в Луїзіані — Закон про 

продаж чеків та грошові перекази тощо. Слід зауважити, що в більшості 

штатів, які не прийняли власних законів саме на основі Уніфікованого акта, 

діє законодавство про переказ коштів. 
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UMSA є актом про безпеку та надійність, який закріплює умови 

ліцензування для різних типів установ, що надають грошові послуги. Подібні 

установи також називаються небанківськими фінансовими установами або 

недепозитарними постачальниками фінансових послуг, діяльність яких 

спрямовано на забезпечення альтернативних механізмів для осіб, які 

здійснюють платежі або отримують валюту чи готівку в обмін на платіжні 

інструменти.  

Потреба у прийнятті штатами законів у розглядуваній сфері 

обумовлювалась тим, що небанківські суб’єкти надання фінансових послуг не 

підпадали під спеціальне регулювання відповідного федерального 

законодавства або ж законодавства штатів. З огляду на це, метою прийняття 

UMSA є забезпечення реалізації захисної функції, що проявляється в протидії 

відмиванню (легалізації) коштів, отриманих злочинним шляхом, а також 

гарантійної функції, яка полягає в забезпеченні реалізації прав та інтересів 

споживачів відповідних фінансових послуг. 

UMSA надає штатам унікальну можливість прийняти послідовний 

підхід до ліцензування та регулювання збереженої вартості (stored value) та 

інших форм нових механізмів інтернет- та електронних платежів. 

Цей Закон розширює традиційну концепцію грошей. З появою Інтернету 

і нової технології мікрочипів можна обміняти вартість, яка не є грошима в 

традиційному розумінні. Отже, UMSA надає нове визначення грошової 

вартості. Як і гроші, грошову вартість можна передавати. Аналогічним чином 

емітенти не повинні продавати фізичний матеріальний платіжний інструмент 

для того, щоб видавати вартість споживачам. Споживачі можуть придбати 

викупну вартість, яка може існувати тільки в комп’ютеризованому форматі. 

Отже, цей Закон містить визначення збереженої вартості, що відрізняється від 

традиційного платіжного інструменту. 

Як зазначено в коментарях до UMSA, до нових типів механізмів оплати, 

які потенційно підпадають під сферу дії Закону, належать: збережена вартість 



2.3. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу у Сполучених Штатах Америки 

____________________________________________________________________________________________ 

79 

 

(stored value); електронні гроші та інтернет-платіжні механізми (E-money and 

Internet payment mechanisms); інтернет-сума (Internet scrip); переказ коштів 

через Інтернет (Internet funds transfer); переказ і оплата золота/дорогоцінних 

металів (Gold/precious metals transfer and payment); послуги з оплати рахунків 

через Інтернет (Internet bill payment services).  

Відповідно до п. 21 р. 2 UMSA збережена вартість є грошовою вартістю, 

про що свідчить електронний запис. Натомість грошова вартість означає засіб 

обміну, незалежно від того, чи можна його погасити в грошах (п. 11 р. 2 

UMSA). «Запис» означає інформацію, яка міститься на матеріальному носії 

або зберігається на електронному або іншому носії та може бути вилучена в 

формі, доступній до сприйняття (п. 18 р. 2 UMSA). 

За даними Федерального резерву продукти збереження вартості мають 

три атрибути:  

 картка або інший пристрій, що зберігається в електронному 

вигляді або надає доступ до певної кількості коштів, обраних 

власником пристрою та доступних для здійснення платежів 

іншим;  

 пристрій є єдиним засобом повсякденного доступу до коштів;  

 емітент не реєструє кошти, пов’язані з пристроєм, як обліковий 

запис17 на ім’я користувача.  

Картки зі збереженою вартістю записують баланс на комп’ютерному 

чипі, який списується в терміналі торгової точки, коли покупець або приватна 

особа здійснює покупку. Зазвичай споживач платить банку або іншому 

провайдеру гроші в обмін на карту, яка завантажена цінністю. Споживач 

використовує карту, а не паперову валюту для купівлі товарів і послуг.  

Нові типи кіберплатежів або механізми інтернет-платежів мають різні 

назви, включно з електронними грошима, цифровими грошима, електронною 

                                           
17 Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для його впізнавання (аутентифікації) та 

надання доступу до його особистих даних, налаштувань і функціональних можливостей системи. 
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валютою та інтернет- або онлайн-суми (електронні гроші). До електронних 

грошей належать гроші або їх замінники, які перетворюються в інформацію, 

що зберігається на комп’ютерному чипі або персональному комп’ютері (далі 

— ПК), щоб їх можна було передавати через інформаційні системи, такі як 

Інтернет. Технологія дозволяє передавати електронну вартість по мережах, що 

зв’язують ПК, і зберігати електронні гроші на жорстких дисках ПК. 

Перший тип механізмів інтернет-платежів полягає у використанні 

традиційного платіжного механізму (автоматизований розрахунковий центр) 

або кредитної картки.   

Другий тип пов’язаний з електронними грошима. Тип інтернет-системи 

електронних грошей був описаний як система токенів або нотаційних систем. 

Ці комп’ютерні системи залучають клієнта, який купує електронні токени, які 

замінюють транзакції через Інтернет. У системі такого типу гроші або вартість 

можна придбати в емітента (який може бути банком або не банком). Потім 

значення зберігається в цифровому вигляді на ПК споживача, і нотаційне 

значення передається через Інтернет. 

Щодо інтернет-сум, то, в першу чергу, необхідно зазначити, що сам 

термін «сума» в цьому разі використовується для позначення вартості, яку 

можна обміняти через Інтернет, але яку не можна обміняти на гроші. Такі суми 

більше схожі на купони або бонусні бали, які споживач може обміняти на 

товари або послуги, але не на гроші. 

У контексті криптовалютних відносин вбачається за доцільне 

зауважити, що в низці штатів операції з обміну криптовалют також підпадають 

під регулювання відповідного спеціального законодавства про грошові 

послуги. Правове регулювання криптовалютних відносин (в аспекті операцій 

із обміну криптовалют) в США не є однорідним. Це пов’язано насамперед із 

дворівневою законодавчою системою (два рівні законодавства: федеральне 

законодавство та законодавство штатів). 
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На сьогодні низка штатів є доволі прогресивними в питанні 

регулювання відносин, пов’язаних із обігом віртуальних валют (охоплює 

собою також поняття «криптовалют»). У різних штатах, де прямо або ж 

опосередковано визначається регулювання криптобізнесу, компанії, які 

провадять діяльність із обміну криптовалют, іменуються як компанії з 

переказу коштів (money transmitters) або ж  компанії, що надають грошові 

послуги (money services businesses). Під означення відповідних категорій 

підпадають також Westеrn Union, PayPal та брокери з переказу коштів. Головні 

обов’язки таких суб’єктів полягають у проведенні процедур ідентифікації 

власних клієнтів і в збереженні інформації про здійснені транзакції. 

Підходи, які склалися в різних штатах, можна умовно поділити так:  

 підхід «криптопіонерів» (позитивне ставлення до 

криптовалютних операцій);  

 підхід «захисників споживача» (переважно негативне або 

принаймні насторожене ставлення до 

криптовалютних операцій);  

 підхід «золотої середини» (не визначають правовий статус таких 

операцій, проте й не забороняють їх). 

Так, штати, які належать до криптопіонерів, намагаються зробити 

регулювання операцій із криптовалютами якомога простішим. Головна мета 

такого підходу полягає у забезпеченні економічного зростання, а також у 

створенні нових робочих місць (узагальнюючи — соціально орієнтовані цілі). 

Так, у штаті Техас було визначено, як компанії, що провадять 

господарську діяльність із обміну криптовалют, можуть прирівнюватися до 

суб’єктів з переказу коштів. У Пуерто-Ріко також застосовується більш 

гнучкий (сприятливий) підхід до регулювання криптовалют. На прямо 

протилежних позиціях щодо криптовалют знаходяться штати, які 

дотримуються підходу «захисників споживача». Відповідні штати більше 

занепокоєні питанням потенційних ризиків, які несуть у собі криптовалюти, 
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аніж тими позитивними аспектами, які може привнести розвиток 

криптовалютних відносин. Такі штати визначають первинність інтересів 

споживачів та інвесторів перед інтересами криптовалютних компаній. До 

криптовалютних компаній у таких штатах висуваються підвищені вимоги, що 

проявляється в їх обов’язку надавати більш детальну інформацію щодо 

криптовалютних операцій; у проведенні регулярних заходів контролю; у 

підвищеній увазі до оцінювання ризиковості криптовалютних інвестицій. 

Яскравим прикладом більш жорсткого регулювання 

діяльності криптовалютних компаній є законодавство штату Нью-Йорк. Так, у 

цьому штаті не стали включати регулювання криптовалютних відносин до 

сфери законодавства про грошові послуги. У Нью-Йорку діє спеціалізоване, 

жорстке законодавство, що регулює діяльність криптовалютних компаній 

(BitLicense). Федеральний округ Колумбія також посів позицію жорсткого 

регулювання криптовалютних відносин.  

Що ж стосується штатів, які посіли позицію «золотої середини», то 

вони не впроваджують спеціальне регулювання криптовалютних відносин (у 

позитивному сенсі цього значення), проте вони й не ставлять собі за мету 

обмежити здійснення відповідної діяльності. До відповідної категорії 

належить більшість штатів в США. 

Так, в переважній більшості штатів операції з криптовалютами з метою 

нормативного регулювання фактично прирівнюються до операцій із переказу 

коштів. Серед штатів, які належать до тих, що обрали підхід «золотої 

середини», можна виокремити такі групи: 

а) перша група — штати, які включили таку категорію, як 

криптовалюта до власного законодавства про переказ коштів, водночас 

регулятори таких штатів приймають офіційні посібники (спеціальні акти) з 

приводу окремих аспектів правозастосування законодавства штатів в 

контексті криптовалютних відносин; 
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б) друга група — у цих штатах немає нормативного закріплення 

поняття «криптовалюта» як категорії законодавства про переказ коштів, однак 

їх регулятивні органи публікують офіційні посібники, спрямовані на 

визначення основ правозастосування чинного законодавства в контексті 

криптовалютних відносин, або ж, навпаки, є нормативне закріплення, проте 

немає офіційних посібників; 

в) третя група — штати, у яких відсутні як нормативне включення 

поняття «криптовалюта» до чинного законодавства, так і будь-які офіційні 

посібники з приводу правозастосовних аспектів регулювання такого поняття. 

Так, до першої категорії штатів належать: Північна Кароліна, 

Вашингтон. До штатів другої категорії, в яких наявне нормативне закріплення, 

проте немає офіційних посібників, належать: Алабама, Коннектикут, 

Джорджія, Кентуккі. До штатів другої категорії, в яких відсутнє нормативне 

закріплення, проте є офіційний посібник, належать: Айдахо, Іллінойс, Канзас, 

Луїзіана, Нью-Мексико, Теннессі. Штатами, які належать до третьої категорії, 

є: Арізона, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Делавер, округ Колумбія, 

Флорида, Індіана, Айова, Мен, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Міссісіпі, 

Міссурі, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Джерсі, Огайо, Оклахома, Орегон, 

Род-Айленд, Юта, Західна Вірджинія. 

Проте підхід, відповідно до якого поняття «криптовалюта» 

включається до чинного законодавства про грошові послуги, а основи 

правозастосування в аспекті криптовалютних відносин формуються на основі 

цього ж законодавства про грошові послуги, може незабаром докорінно 

змінитися. У цьому разі потрібно звернути увагу на акт, що був розроблений 

ULC — Уніфікований акт з регулювання віртуально-валютної діяльності 

(Uniform Regulation of Virtual-Currency Businesses Act).  

Вищенаведений аналіз тексту UMSA свідчить, що цей Акт не містить 

визначень «цифровий актив» та «криптовалюта». Однак в коментарях до цього 

Акта ULC вже оперує такими поняттями, як «токен», «електронна валюта», 
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«електронні гроші», «цифрові гроші», «інтернет- або онлайн-скрипти», не 

надаючи їм детальної характеристики. 

2.4. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

2.4.1. Китайська Народна Республіка 

У Китайській Народній Республіці на державному рівні вже давно 

розпочалося дослідження ринку криптовалют. Так, Народним банком Китаю 

(People's Bank of China) для відповідних цілей було створено Інститут 

електронних грошей. Загалом слід зазначити, що станом на сьогодні Народний 

банк Китаю посідає позицію, відповідно до якої криптовалюта не може 

розглядатися як нормативно-визначений платіжний засіб. 

Основні положення регулювання обігу криптовалют отримали своє 

закріплення в Загальних принципах цивільного права. Водночас таке 

нормативне обрамлення обігу криптовалют свідчить про визнання державою 

криптовалют як об’єкта майнових прав. Самі ж криптовалюти в Китаї 

розглядаються як товар.  

У Китаї є обов’язковою реєстрація криптовалютних бірж 

Телекомунікаційним бюро Китайської Народної Республіки. Що ж до 

оподаткування, то операції з криптовалютами підлягають оподаткуванню в 

загальному порядку, зокрема, такими податками, як податок на прибуток, 

прибутковим податком (аналог в Україні — ПДФО), податком на приріст 

капіталу. Сам продаж криптовалют може підлягати оподаткуванню податком 

на додану вартість. 

Також потрібно зазначити, що в Китаї діє заборона на проведення ICO. 

Так, 4 вересня 2017 року сім центральних урядових регулятивних органів 

(Народний банк Китаю, Адміністрація кіберпростору Китаю (Cyberspace 

Administration of China, далі — CAC), Міністерство промисловості та 
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інформаційних технологій, Державна адміністрація промисловості та торгівлі, 

Комісія з регулювання банків, Комісія з регулювання цінних паперів та 

Комісія з регулювання страхового ринку) спільно опублікували 

«Повідомлення про запобігання фінансовим ризикам від діяльності ІСО», 

яким було заборонено реалізацію ІСО на території Китаю. 

15 лютого 2019 року набули чинності Правила проти анонімності, 

затверджені САС, дія яких розповсюджується на всі компанії, пов’язані з 

блокчейном, зокрема, веб-сайти та мобільні додатки, які надають інформацію 

або технічну підтримку громадськості з використанням технології блокчейн. 

Протягом 20 днів після набуття чинності Правилами зазначені компанії 

зобов’язані були зареєструвати свої найменування, домени та адреси серверів 

в САС. Крім того, у разі звернення уповноваженого владного суб’єкта до 

відповідної компанії щодо надання доступу до збережених даних про 

користувачів або про саму компанію, така компанія повинна забезпечити 

доступ та надати запитувану інформацію.  

Прийняття вищезазначених обмежувальних актів підтверджує, що 

Китай, як комуністична держава, прагне встановити всебічний контроль за 

обігом криптовалют. Водночас на законодавчому рівні досі достеменно не 

визначено правову природу криптовалюти. Поряд із поняттям 

«криптовалюта» органи державної влади використовують поняття «цифровий 

актив», не розмежовуючи їх. З огляду на те, що криптовалюта розглядається 

як товар, то і цифровий актив, у розумінні уповноважених суб’єктів, також є 

товаром.  

2.4.2. Республіка Казахстан  

Республіка Казахстан виробила особливий підхід до впорядкування 

правовідносин із приводу використання віртуальної валюти та криптовалюти. 

Специфічність полягає в тому, що в межах єдиної держави сформувались дві 
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різні владні позиції щодо необхідності введення в правову площину 

зазначених феноменів.  

Національний банк Казахстану (далі — НБК) дотримується 

консервативного підходу до регулювання віртуальної валюти або 

криптовалюти, намагаючись заборонити її обмін на казахстанську 

національну валюту (тенге) і всі види криптовалют.  

Натомість Міжнародний фінансовий центр «Астана» (далі — МФЦА) 

ще навесні 2018 року розпочав активну діяльність із розроблення відповідного 

законодавства. 25 травня 2018 року Комітет МФЦА з регулювання фінансових 

послуг (далі — AFSA) розробив та опублікував на своєму офіційному веб-

сайті Концепцію правового регулювання ринку віртуальних валют і 

приватного розміщення цінних паперів.  

Важливим з погляду визначення правової природи цифрових активів у 

розумінні казахстанських нормотворців є розділ Background Концепції. Пункт 

3 цього розділу закріплює таке: «деякі цифрові активи, наприклад, Bitcoin, 

функціонують як віртуальна валюта, а інші можуть становити право на 

матеріальні активи, як-от золото або нерухомість. Цифрові активи також 

можуть використовуватися в нових протоколах для створення засобів 

внутрішнього розрахунку в межах певної платформи або бути часткою 

власності в компанії». 

У липні 2018 року на сайті AFSA було опубліковано фінальну версію 

поправок до законодавства Казахстану (Amendments to the AFSA Glossary 

AIFC ACT NO. FR0018 OF 2018). Згідно з поправками до глосарію, цей акт 

доповнено такими термінами: «приватна електронна валюта» (або «приватні 

електронні гроші»); «централізовані приватні електронні валюти»; 

«децентралізовані приватні електронні валюти»; «реальна (фіатна) валюта»; 

«електронна валюта» (або «електронні гроші»); «цифровий гаманець» (або 

«електронний гаманець»); «холодний цифровий гаманець»; «гарячий 

цифровий гаманець»; «смарт-контракт» тощо. Слід звернути увагу, що понять 
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«віртуальний актив», «віртуальна валюта», «цифровий актив», «цифрова 

валюта», «криптовалюта» глосарій не містить.  

2.4.3. Республіка Сінгапур 

У Республіці Сінгапур (далі — Сінгапур) відсутні спеціалізовані акти 

законодавства, які б визначали поняття криптовалют та встановлювали основи 

їх правового регулювання. Однак у Сінгапурі діє ціла низка документів, 

виданих уповноваженими на це суб’єктами публічної влади, які містять 

роз’яснення щодо окремих аспектів правозастосування чинного законодавства 

до відносин, пов’язаних із обігом криптовалют. 

Ще в 2014 році Податкова служба Сінгапуру (Inland Revenue Authority 

of Singapore) з метою оподаткування детермінувала криптовалюти як товар 

або ж послугу. Щодо суспільних відносин, які виникають у зв’язку із обігом 

криптовалют, застосовується законодавство з боротьби з відмиванням коштів 

та протидії фінансуванню тероризму. 

За критерієм змістовно-економічної та правової характеристики 

електронні токени розглядаються як: 

а) товар (у разі з utility tokens); 

б) цінні папери (у разі із security tokens). 

Діяльність щодо пропозиції та випуску токенів належить до сфери 

наглядових повноважень Грошово-кредитного управління Сінгапуру 

(Monethary Authority of Singapore, далі — MAS). У разі, коли токени 

підпадають під визначення «цінні папери» згідно з положеннями Закону «Про 

цінні папери та ф’ючерси» (Singaporean Securities and Futures Act), відповідний 

суб’єкт господарювання перед їх випуском повинен видати проспект таких 

токенів та зареєструвати його в Грошово-кредитному управлінні Сінгапуру. 

За такої ситуації відповідні токени фактично прирівнюватимуться до 

цінних паперів та підпадатимуть під дію відповідного нормативного 

регулювання. Водночас MAS зазначає, що вони не ставлять за мету 
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забезпечити регламентацію криптовалют. Ця інституція розглядає електронні 

токени як категорію, яка вже давно «еволюціонувала» та перестала 

охоплюватися поняттям «віртуальна валюта». 

Такий підхід свідчить про те, що MAS розмежовує такі поняття, як 

«електронні токени» та «віртуальні валюти».  

У листопаді 2017 року MAS видало Посібник з пропозицій 

електронних токенів. Саме в межах відповідного документа було здійснено 

розмежування токенів, які підпадають під регулювання законодавства про 

цінні папери, та токенів, які не підлягають такій регламентації, бо за своїм 

змістом підпадають під визначення товару. Так, зокрема, токен-платформи для 

спільного використання обчислювальних потужностей не підпадають під 

регулювання з боку Грошово-кредитного управління Сінгапуру, а отже, на них 

не поширюється національне законодавство про цінні папери. 

14 січня 2019 року в другому читанні парламентом Сінгапуру було 

прийнято Закон «Про платіжні послуги», схвалений 11 лютого 2019 року 

президентом. Цим законом послуги з обслуговування цифрових платіжних 

токенів включені до числа регульованих платіжних послуг, для реалізації яких 

особа повинна отримати ліцензію.  

Пункт 2 частини 1 закону визначає «цифровий платіжний токен» як 

будь-який цифровий вираз вартості (крім виключного цифрового виразу 

вартості), що:  

а) розглядається як одиниця вимірювання;  

б) не визначається в будь-якій валюті й не прив’язується емітентом 

до будь-якої валюти;  

в) сприймається громадськістю як засіб обміну, засіб платежу за 

товари чи послуги, засіб погашення боргових зобов’язань;  

г) може зберігатися, передаватися або продаватися в електронній 

формі;  
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ґ) відповідає іншим, визначеним уповноваженим суб’єктом, 

характеристикам.  

З цього видно, що під цифровим платіжним токеном розуміється не 

цифровий актив у теоретичному значенні цього поняття, а криптовалюта. Хоч 

передбачене в законі визначення й містить певні ознаки, притаманні цифровим 

активам, однак воно характеризує виключно один вид цифрового активу — 

криптовалюту. Отже, «цифровий платіжний токен» можна розглядати як 

цифровий актив у вузькому значенні та як криптовалюту в широкому. 

2.4.4. Республіка Філіппіни 

Обов’язковим до застосування нормативно-правовим актом із 

регулювання обігу криптовалют у Республіці Філіппіни є Посібник 

Центрального банку Філіппін (Bangko Sentral Pilipinas), виданий у 2017 році, 

який визначається як частина законодавства, що регулює небанківські 

фінансові інституції. 

Потрібно відмітити, що Центральний банк Філіппін не розглядає 

криптовалюту як нормативно визначений платіжний засіб. В основному 

зазначений акт стосується нормативного регулювання діяльності з обміну 

криптовалют. Так, у Посібнику зазначається, що суб’єкти, які планують 

здійснювати діяльність із обміну криптовалют, повинні попередньо пройти 

відповідну реєстрацію в Центральному банку Філіппін.  

У Посібнику отримали безпосередню фіксацію такі поняття: 

«віртуальні валюти» (virtual currency), «послуги з обміну віртуальних валют», 

«фіатні валюти», «обмінник віртуальних валют» тощо. 

Так, поняття «віртуальна валюта» визначається як будь-який тип 

цифрових одиниць, що використовується як засіб обміну або форма 

збереженої в цифровій площині вартості, створена за згодою користувачів 

віртуальної валюти в межах спільноти. Віртуальні валюти не видаються і не 

гарантуються жодною юрисдикцією, тобто не мають легального статусу. 
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Віртуальні валюти повинні розглядатись у широкому значенні як такі, що 

містять цифрові одиниці обміну, які:  

а) мають централізованого репозитарія або адміністратора;  

б) є децентралізованими і не мають централізованого репозитарія або 

адміністратора; 

в) можуть бути створені або отримані шляхом обчислювальних або 

виробничих операцій.  

Віртуальні валюти не можуть визначатись як електронні гроші; 

цифрові одиниці, які використовуються виключно в онлайн-ігрових 

платформах і не підлягають конвертації у валюту чи товари або послуги 

реального світу; цифрові одиниці зі збереженою вартістю, що підлягає 

погашенню виключно в товарах або послугах, і обмежені операціями з 

конкретним продавцем.  

Унікальним світовим економічним осередком є так звана «Кагаянська 

вільна економічна зона» (Cagayan Economic Zone Authority, далі — CEZA), 

розташована на північному сході Філіппін, яка є державною підконтрольною 

корпорацією, створеною на підставі Республіканського закону № 7922. У 

Правилах і Регламентах CEZA щодо фінансових і технологічних рішень і 

офшорної віртуальної валюти від 2018 року наведено визначення поняття 

віртуальної валюти, яке є ширшим за визначення, передбачене в Посібнику 

Центрального банку Філіппін. Так, відповідно до зазначених Правил і 

Регламентів, віртуальною валютою є будь-який тип цифрової одиниці, що 

використовується як засіб обміну або форма збереженої в цифровій площині 

вартості, що може розглядатись як: 

а) вартість купівлі чи оренди товарів або плати в обмін на послуги, що 

може передаватись через електронну систему оброблення даних, за умови, 

відповідно до якої така вартість обмежена значеннями, записаними на 

електронному пристрої в електронній формі, й не містить паперові валюти або 

активи, виражені в таких валютах;  
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б) вартість, що взаємно обмінюється з вартістю, про яку мова йде в 

пункті «а», щодо невказаних осіб, яка може бути передана електронною 

системою оброблення даних.  

Вартістю у Правилах та Регламентах називаються активи, вклади та 

інші форми власності, права або інтереси з відповідною інформацією або без 

такої, наприклад, домовленості чи операції з передачі вартості або її оплати.  

З огляду на вищезазначене, можна зробити такі висновки. У Філіппінах 

на нормативному рівні поняття «криптовалюта» не передбачено, замість нього 

використовується поняття «віртуальна валюта». Щодо цифрових активів, то 

безпосереднє їх закріплення в законодавстві відсутнє.  

2.4.5. Японська Держава 

В Японській Державі операції з обміну криптовалют регламентуються 

положеннями національного законодавства. Так, з метою забезпечення 

регламентації відносин із обміну криптовалют у Закон «Про платіжні послуги» 

у червні 2016 року було внесено зміни, які набрали чинності з 1 квітня 2017 

року. В межах відповідного нормативно-правового акта отримало свою 

фіксацію визначення поняття «віртуальна валюта», що означає: 

 вартість майна, що може бути використана як плата за придбання 

або оренду товарів або ж надання послуг та яка може бути 

придбаною або ж проданою за посередництвом електронного 

оброблення даних; 

 вартість майна, яка може бути взаємно обмінюваною задля 

досягнення вищезазначених цілей. 

Положеннями японського законодавства визначається, що основною та 

невід’ємною рисою віртуальних валют є електронна форма їх існування. 

Згідно з положеннями Закону «Про платіжні послуги» тільки 

оператори, які зареєстровані у місцевому бюро фінансів, мають право 

здійснювати операції з обміну криптовалют. Відповідний оператор повинен 
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мати організаційно-правову форму акціонерного товариства або ж бути 

«іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність із обміну 

криптовалют», що є компанією, яка має представництво в Японії. Таке 

представництво є резидентом Японії, а його офіс, відповідно, розміщується на 

території Японії. Під «іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює 

діяльність із обміну криптовалют», слід розуміти постачальника послуг із 

обміну криптовалют, зареєстрованого уповноваженими іноземними органами 

влади відповідно до приписів іноземного законодавства, які передбачають 

специфічні процедури реєстрації такого бізнесу. 

Закон зобов’язує компанії, що здійснюють обмін криптовалют, окремо 

управляти коштами або криптовалютою своїх клієнтів (відмежовувати власну 

криптовалюту від криптовалюти, яка надається їм клієнтами для реалізації 

відповідних операцій). Належність здійснення такого управління має 

контролюватися сертифікованими публічними аудиторами або ж 

аудиторськими компаніями. Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність із обміну криптовалют, повинні мати контракт із центром 

вирішення спорів, який має досвід у цій сфері. Компанії, які здійснюють 

діяльність із обміну криптовалют, повинні вести бухгалтерський облік своїх 

операцій із криптовалютою та подавати відповідні звіти про результати такої 

діяльності до Агентства з фінансових послуг (Financial Services Agency) 

щорічно. 

В аспекті оподаткування слід зазначити, що Національним податковим 

управлінням Японії (National Tax Agency) у грудні 2017 року було розміщено 

правові позиції, в яких отримали свою фіксацію роз’яснення з приводу 

оподаткування операцій з обміну криптовалют. Так, контролюючий орган 

Японії зазначив, що прибуток, отриманий від операцій із криптовалютою, є 

іншим доходом, аніж той, що є об’єктом оподаткування податком на приріст 

капіталу. 

Законодавством Японії поняття «криптовалюта» не визначено.  
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2.4.6. Австралійський Союз 

Органи публічної влади Австралійського Союзу (далі — Австралія) 

видали цілу низку документів, які стосуються прикладних аспектів 

застосування чинного австралійського законодавства щодо відносин, 

пов’язаних із обігом криптовалют. Так, у серпні 2015 року Комітетом 

Австралійського Сенату з економіки (далі за цим підрозділом — Комітет) було 

опубліковано Звіт «Цифрові валюти — той, хто змінює правила гри, чи біт-

гравець» (Report «Digital Currency — Game Changer or Bit Player», далі — Звіт). 

Відповідний Звіт ставить своїм завданням визначити підходи до забезпечення 

ефективного нормативного регулювання системи цифрових валют, 

потенційну можливість імплементації відповідних технологій в австралійську 

економіку та переваги від використання таких валют. 

У зазначеному акті зосереджено увагу на проблематиці, пов’язаній із 

правозастосуванням в аспекті електронних валют також законодавства про 

боротьбу з відмиванням коштів та протидії фінансування тероризму. У Звіті 

цифрові валюти, до яких, окрім іншого, належать і криптовалюти, з метою 

оподаткування податком на товари та послуги пропонується розглядати як 

гроші. З огляду на наведене, Комітет запропонував провести уряду 

консультації з відповідними територіальними органами влади щодо внесення 

змін до чинного податкового законодавства Австралії.  

В Австралії особливу увагу приділяють проблематиці подолання 

такого негативного явища, як «подвійне оподаткування операцій із 

криптовалютами». У контексті відповідної сфери (податково-правової сфери 

та функціонування в її межах криптовалют) уряд Австралії тісно співпрацює з 

Фінансово-технологічною консультативною групою (FinTech Advisory Group), 

яка є дорадчим органом. Запровадження належного та системного податкового 

режиму електронних валют є одним із пріоритетних напрямів роботи уряду у 

фінансово-технологічній сфері. 
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Ще в грудні 2014 року Австралійське податкове управління (Australian 

Taxation Office) видало цілу низку рішень з приводу оподаткування податком 

на прибуток, податком на приріст капіталу та застосування податкових пільг в 

аспекті операцій із криптовалютами. Відповідні рішення привнесли 

визначеність у практику податкового застосування щодо операцій із 

криптовалютами. 

Зокрема, можна навести опублікований Австралійським податковим 

управлінням Посібник «Оподаткування криптовалют» (Tax treatment of 

cryptocurrencies). У цьому документі було надано визначення поняттю 

«криптовалюти». Так, під криптовалютами пропонується розуміти 

електронний актив, у якому методи шифрування використовуються для 

регулювання генерації додаткових електронних одиниць та перевірки 

транзакцій за посередництвом системи блокчейн. Загалом австралійське 

податкове управління займає позицію, що операції з криптовалютами в 

податкових цілях повинні розглядатися як бартерні операції, оскільки 

криптовалюта не є ані національною, ані іноземною валютою. 

Також, Австралійське податкове управління видало Посібник 

«Податок з товарів та послуг й електронні валюти» (GST and Digital Currency), 

у якому визначаються основи правозастосування чинного податкового 

законодавства з податку на товари та послуги щодо операцій із 

криптовалютами.  

У серпні 2017 року уряд подав законопроект до парламенту щодо 

поширення правового режиму, який визначається законодавством про 

боротьбу з відмиванням коштів та протидію фінансування тероризму на 

відносини, пов’язані з обміном криптовалют. Відповідний закон було 

ухвалено у грудні 2017 року та набув чинності з 3 квітня 2018 року. 

10 жовтня 2018 року Австралійська комісія з цінних паперів і 

інвестицій (Australian Securities and Investments Commission, далі — ASIC) 

опублікувала Інформаційний лист 225 «Початкові пропозиції монет і 
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криптовалюта» (Information Sheet 225 Initial coin offerings and crypto-currency) 

зі змінами, у якому надається роз’яснення щодо можливості застосування 

Закону про корпорації у разі, якщо криптоактив буде визначено як фінансовий 

інструмент. Якщо ж після відповідної перевірки ASIC буде встановлено, що 

конкретний криптоактив, наприклад, біткоїн, не належить до категорії 

фінансового інструменту, то під час врегулювання питань із його обігу 

необхідно застосовувати законодавство про захист прав споживачів. 

У вересні 2018 року ASIC затвердила Корпоративний план на 2018–

2022 роки щодо розвитку фінансового сектору. Як у вищенаведеному 

Інформаційному листі, так і в Корпоративному плані ASIC разом із поняттям 

«криптовалюта» використовує такі поняття, як «цифрові валюти» (digital 

currencies) і «криптоактиви» (crypto-assets). Термін «цифровий актив» у 

нормативно-правовій базі Австралії не закріплено. 

  



 

 

Розділ 3  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ 

СИСТЕМИ BITBON 

3.1. Система Bitbon як приклад блокчейн-платформи з обігу 

цифрових активів 

3.1.1. Правова природа цифрових активів Системи Bitbon 

 Для системного та послідовного розуміння основних аспектів 

функціонування Системи Bitbon18 вбачається за необхідне проаналізувати 

специфіку цифрових активів19, які перебувають в обігу в Системі Bitbon. 

Водночас перш ніж перейти до аналізу типів цифрових активів Системи 

Bitbon20, потрібно визначити внутрішньосистемне розуміння поняття 

«цифровий актив». Комплексний аналіз функціонування цифрових активів на 

прикладі блокчейн-платформи з обігу цифрових активів — Системи Bitbon —

ґрунтується на Публічному контракті Системи Bitbon21, оскільки він є 

основоположним документом установчого характеру, яким визначаються 

правила й умови щодо створення та використання цифрових активів Системи 

Bitbon (випливає з Положення 1 Публічного контракту Системи Bitbon).  

  

                                           
18 Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає своїм 

користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на 

активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між 

користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом 

Системи Bitbon є Bitbon. 
19 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
20 Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, що пройшла 

процедуру оцифровування, та такий, що обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора 

на основі Протоколу цифрового активу. 
21 Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, один із видів суспільного договору статутного 

характеру, — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як засновника 

Системи Bitbon, із усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» також є оператором Систем Bitbon. 
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Зокрема, Публічний контракт Системи Bitbon:  

а) окреслює коло завдань та цілей Системи Bitbon;  

б) визначає та закріплює основи її розвитку;  

в) забезпечує виконання Протоколу Bitbon22;  

г) встановлює перелік основних правил та умов щодо створення та 

використання цифрових активів у Системі Bitbon.  

Змістовне наповнення терміна «цифрові активи» отримує своє 

закріплення в Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon», який є 

невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon (згідно з 

Положенням 12 Публічного контракту Системи Bitbon). У вищезазначеному 

Додатку цифровий актив визначається як «інформаційний ресурс23, що є 

похідним від права24 на цінність25 та перебуває в обігу в розподіленому реєстрі 

у вигляді унікального ідентифікатора26». З відповідної дефініції можна 

виокремити ряд характерних рис внутрішньосистемного розуміння цифрових 

активів:  

а) цифровий актив становить інформаційний ресурс;  

б) цифровий актив є похідним від права на цінність;  

в) цифровий актив обертається у вигляді унікального ідентифікатора;  

г) цифровий актив перебуває в обігу в розподіленому реєстрі.  

  

                                           
22 Протокол Bitbon — підсумковий документ створення інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», 

похідного від активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823, що встановлює атрибути та властивості 

цифрового активу Bitbon, правила й умови його обертання у Системі Bitbon, а також порядок виконання 

Протоколу Bitbon. 
23 Інформаційний ресурс — структурована й організована певним чином інформація, зафіксована на 

матеріальному носії, яку можна зберігати, передавати, використовувати, поповнювати. Інформаційний ресурс 

має властивості практичної значущості та корисності, а також можливість багаторазового використання. 
24 Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його власнику право, яке утворюється від права на 

цінність. 
25 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
26 Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів певної довжини, що присвоюється 

інформаційному ресурсу в середовищі його обертання. 
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Той аспект, що цифровий актив є похідним від права на цінність, свідчить 

про те, що він має механізм забезпечення активами (цінністю). Перебування ж 

в обігу в межах розподіленого реєстру27 дозволяє фактувати його існування в 

цифровому середовищі, що відповідає рисам цифрового активу. 

Характеристика цифрового активу як інформаційного ресурсу, який існує у 

вигляді унікального цифрового ідентифікатора, дозволяє нам говорити про 

можливість його цифрової індивідуалізації та специфікації в межах цифрового 

середовища, що також є невід’ємною характеристикою цифрового активу.  

Головною рисою цифрових активів у цьому разі є те, що вони є похідними 

від конкретної матеріальної або ж нематеріальної цінності, яка становить 

інтерес для суб’єктів цивільних (господарських) відносин. Тобто цифровий 

актив у розумінні, викладеному в Додатку Публічного контракту Системи 

Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon», не є простою фікцією, яка 

не має предметного забезпечення. Це обумовлюється тим, що він забезпечений 

реальним матеріальним або ж нематеріальним активом. Отже, можна 

резюмувати, що внутрішньосистемне розуміння поняття «цифровий актив» 

цілком відповідає новітньому розумінню відповідної терміносполуки. 

У подальшому слід окреслити коло цифрових активів, що є об’єктами 

суспільних відносин, які отримують свій розвиток у Системі Bitbon. Типи 

цифрових активів Системи Bitbon визначаються Положенням 20 Публічного 

контракту Системи Bitbon. Так, користувачі Системи Bitbon28 можуть 

оперувати такими типами цифрових активів:  

а) Bon29;  

                                           
27 Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання й обміну інформацією учасниками 

мережі, що передбачає безліч сховищ даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 
28 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
29 Bon — цифровий актив, що є похідним від Divaunit і певного типу Протоколу Bon інструментом, поданим 

у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише в 

Системі Bitbon. Учасник Системи Bitbon створює цифровий актив (name)_Bon із Divaunit у результаті 

процедури оцифровування активу та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Bon становить 

форму обопільних (взаємних) прав і зобов’язань власника активу та власника цифрового активу Bon згідно з 

правилами та умовами Протоколу конкретного Bon. 
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б) Bitbon30;  

в) Projectbon31.  

У цьому разі потрібно зауважити, що такі цифрові активи, як Bon і 

Projectbon, є похідними від Divaunit32. Divaunit (Digitilezed value unit) так само 

є «одиницею оцифрованої цінності в Системі Bitbon, що представлена у 

вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та виражає вартість активу в 

національній валюті» (відповідно до Додатка Публічного контракту Системи 

Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon»). Тобто за посередництвом 

Divaunit (одиниці оцифрованої цінності) Bon та Projectbon зберігають прямий 

зв’язок із реальним матеріальним або ж нематеріальним активом, який зазнав 

процедури оцифровування активу33. Що ж стосується Bitbon, то він є похідним 

від активу ТОВ «СІМКОРД» (випливає з Протоколу Bitbon). Кожен із 

відповідних цифрових активів має відповідний Протокол (Протокол Bon34, 

Протокол Bitbon та Протокол Projectbon35). Відповідні протоколи є цифровими 

документами, які встановлюють унікальні атрибути та властивості даних 

                                           
30 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з можливістю обертання 

лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує 

їх оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними атрибутами та властивостями 

на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. 
31 Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon 

інструментом для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим 

у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду створює Bitup-

агентство та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму обопільних 

(взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon 

конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 
32 Divaunit (Digitized value unit) — одиниця оцифрованої цінності в Системі Bitbon, подана у вигляді буквено-

цифрового ідентифікатора, що виражає вартість активу в національній валюті. Divaunit створюється 

користувачем Системи Bitbon у процесі процедури оцифровування активу на основі унікальної цифрової копії 

активу та реєструється в реєстрі одиниць оцифрованих цінностей Системи Bitbon. 
33 Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем Системи Bitbon цифрового активу 

Bon або Projectbon із активу. 
34 Протокол Bon — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури оцифровування 

активу, яким визначаються атрибути та властивості, унікальне ім’я (name_Bon), обопільні (взаємні) права та 

обов’язки власника активу та власника цифрового активу Bon, правила й умови створення та обертання в 

Системі Bitbon конкретного цифрового активу Bon, а також порядок виконання Протоколу Bon. 
35 Протокол Projectbon — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються атрибути та властивості конкретного цифрового активу Projectbon, 

правила й умови його створення та обертання в Системі Bitbon, обопільні (взаємні) права та зобов’язання 

контрактата і контриб’юторів, а також правила й умови реалізації конкретного бізнес-проекту контрактата за 

допомогою контриб’ютингу. Цей документ про випуск Projectbon певного класу створює Bitup-агентство. 
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цифрових активів, окреслюють коло правил та умов обігу таких цифрових 

активів тощо. 

 Кожен із вищезазначених типів цифрових активів наділений 

характерними ознаками та має притаманне тільки йому функціональне 

призначення в межах Системи Bitbon. У зв’язку з цим постає необхідність в 

аналізі основних властивостей кожного з цифрових активів Системи Bitbon. 

 Bon. Визначення змістовного наповнення такого цифрового активу, як 

Bon, отримує свою фіксацію в Положенні 25  Публічного контракту Системи 

Bitbon та його Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon». Bon — це 

цифровий актив, який є похідним від Divaunit і конкретного типу Протоколу 

Bon інструментом, що представлений у вигляді буквено-цифрового 

ідентифікатора та зареєстрованого в блокчейні36, з можливістю обігу тільки в 

Системі Bitbon. Також зазначається, що користувач Системи Bitbon37 створює 

цифровий актив Bon із Divaunit за результатами проходження процедури 

оцифровування активу, наділяючи його унікальними атрибутами та 

властивостями. Зокрема, користувач Системи Bitbon, власник активу, в 

процесі процедури оцифровування привласнює унікальне ім’я цифрового 

активу (name_Bon). Водночас Bon становить форму взаємних прав та 

обов’язків володільця активу і володільця цифрового активу Bon відповідно 

до правил та умов Протоколу конкретного Bon. У цьому разі потрібно 

зазначити, що Divaunit становить одиницю оцифрованої цінності, яка виражає 

вартість активу в національній валюті, підтверджує наявність у Системі Bitbon 

унікальної цифрової копії активу, оскільки містить у собі посилання на 

унікальну цифрову копію такого активу, розміщену у відповідному реєстрі. 

Тобто Divaunit фіксує економічну складову оцифровування активу — вартість 

активу в національній валюті. Divaunit не є цифровим активом, а виконує 

                                           
36 Блокчейн — вид розподіленого реєстру, що становить вибудуваний за певними правилами послідовний 

ланцюжок, який формується з блоків транзакцій. Водночас кожний наступний блок цієї структури містить 

інформацію про попередній блок, таким чином, у цілому ланцюжок зберігає всю історію здійснених 

транзакцій. 
37 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
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функцію обліку в ланцюзі формування цифрового активу Bon, який є похідним 

від Divaunit. Bon виражає правову складову, яка пов’язана з оцифровуванням 

активу. Такого роду підхід обумовлюється тим, що Bon являє собою форму 

взаємних прав та обов’язків володільця активу і володільця цифрового активу 

Bon.  

Отже, до основних ознак цифрового активу Bon належать:  

а) його похідний характер від Divaunit, а отже, від активу, що 

свідчить про його забезпеченість;  

б) обертання у вигляді унікального ідентифікатора, який складається 

з буквених та цифрових позначень;  

в) реєстрація та обіг у розподіленому реєстрі (блокчейні);  

г) закріплення прав та обов’язків володільця активу та володільця 

цифрового активу Bon згідно з правилами та умовами Протоколу конкретного  

Bon. 

 Bitbon. Дефініція поняття Bitbon отримує свою формалізацію в 

Положенні 21 Публічного контракту Системи Bitbon та його Додатку 

«Терміни та визначення в Системі Bitbon». Bitbon — це цифровий актив, 

створений згідно з Протоколом Bitbon, що є сервісним токеном (токеном 

допуску) і надає учаснику Системи Bitbon певний обсяг прав доступу до 

сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у 

блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Ключовою 

властивістю Bitbon є той аспект, що він надає допуск, тобто визначений обсяг 

прав із доступу, учаснику Системи Bitbon до сервісів Системи. Крім цього, 

зазначається, що Bitbon є одиницею визначення мінової вартості всіх 

цифрових активів і забезпечує їх оборотоздатність у Системі Bitbon, що 

підкреслює його значущість в аспекті забезпечення належного 

функціонування Системи Bitbon. До головних ознак Bitbon як цифрового 

активу можна віднести:  

а) його похідний характер від активу ТОВ «СІМКОРД»;  
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б) обертання у вигляді унікального ідентифікатора, який складається 

із буквених та цифрових позначень;  

в) реєстрацію та обіг у розподіленому реєстрі (блокчейні);  

г) його характеристику як токену допуску, що забезпечує 

пропорційно вивірений обсяг прав щодо доступу його володільця до сервісів 

Системи Bitbon. 

 Projectbon. Визначення поняття Projectbon отримує свою фіксацію в 

Положенні 23 Публічного контракту Системи Bitbon та його Додатку 

«Терміни та визначення в Системі Bitbon». Projectbon — це цифровий актив, 

який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon38 

інструментом для контриб’ютингу39, поданим у вигляді буквено-цифрового 

ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише 

в Системі Bitbon. Цей цифровий актив створюється Bitup-агентством40. 

Правова сутність Projectbon полягає в тому, що він є формою закріплення 

взаємних прав та обов’язків контрактата41 і контриб’юторів42, відповідно до 

правил та умовам Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. У цьому 

разі потрібно звернути увагу на той аспект, що якщо Bon є формою 

закріплення взаємних прав та обов’язків володільця активу та володільця його 

цифрової копії, то Projectbon є формою закріплення взаємних прав та 

обов’язків суб’єктів контриб’ютингового процесу, будучи по суті регулятором 

взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу.  

                                           
38 Клас Протоколу Projectbon — одиниця класифікації проектів у Системі Bitbon, що відповідає ступеню 

забезпечення Протоколу Projectbon конкретного проекту активами контрактата. 
39 Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди 

від участі в реалізації вибраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 
40 Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити процедуру 

оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляти та захищати інтереси 

контриб’юторів цього бізнес-проекту. 
41 Контрактат — користувач Системи Bitbon, який ініціював створення Протоколу Projectbon власного 

проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів цифрових активів Системи Bitbon на підставі допуску Bitup-

агентством. 
42 Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі придбаних Projectbon бере участь у 

вибраному бізнес-проекті для отримання вигоди певної величини від його реалізації. 
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Саме ж забезпечення Projectbon отримує з огляду на існування активів, 

які виступають як засоби забезпечення обов’язків контрактата перед 

контриб’юторами. Це зі свого боку дозволяє зазначити факт наявності у 

Projectbon чи не найбільш головної характерної для цифрових активів 

ознаки — їх забезпеченість активами. 

До кола головних ознак Projectbon можна віднести:  

а) його похідний характер від Divaunit, а отже від активу, що свідчить 

про його забезпеченість;  

б) інструментальне та регулятивне призначення в аспекті 

забезпечення процесів контриб’ютингу;  

в) його гарантійну функцію як засобу забезпечення зобов’язань 

контрактата перед контриб’юторами;  

г) обертання у вигляді унікального ідентифікатора, який складається 

із буквених та цифрових позначень;  

ґ)   реєстрація та обіг у розподіленому реєстрі (блокчейні);  

д)  закріплення прав та обов’язків контрактата і контриб’юторів, що 

зафіксовано в Протоколі Projectbon конкретного бізнес-проекту.  

Висновок. Отже, можна зробити висновок, що всі типи цифрових активів 

Системи Bitbon мають цілу низку спільних ознак:  

а) забезпеченість цифрових активів цінністю (активами);  

б) обертання у вигляді унікального ідентифікатора;  

в) обіг в розподіленому реєстрі.  

Наявність спільних ознак, які властиві цифровим активам загалом, є 

підтвердженням усталеності правової природи таких понять, як Bon, Bitbon та 

Projectbon, в аспекті їх детермінації як цифрових активів. 

3.1.2. Bitbon як основний цифровий актив Системи Bitbon 

Як уже зазначалося, Bitbon є одним із трьох типів цифрових активів, які 

обертаються в Системі Bitbon. Водночас саме Bitbon відводиться центральне 
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місце у всій Системі Bitbon. Такий підхід обумовлюється зокрема Положенням 

21 Публічного контракту Системи Bitbon, відповідно до якого саме Bitbon 

визначається як основний інструмент Системи Bitbon.  

Нормативна регламентація основ обертання цифрового активу Bitbon 

визначається Положеннями 21 та 22 Публічного контракту Системи Bitbon.  

Положення 21. «Основним інструментом Системи Bitbon є Bitbon, який 

становить цифровий актив, створений на основі Протоколу Bitbon, з 

можливістю обертання тільки в Системі Bitbon. Цифровий актив Bitbon є 

сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon у відповідності з 

кількістю Bitbon у такого учасника. Цифровий актив Bitbon є одиницею 

визначення мінової вартості всіх цифрових активів та забезпечує їх 

оборотоздатність у Системі Bitbon. Цифровий актив Bitbon створено та 

наділено унікальними атрибутами і властивостями на основі Публічного 

контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. Використання Bitbon дозволяє 

встановлювати та контролювати правовідносини між володільцем активу та 

володільцем цифрового активу, а також взаємовідносини користувачів 

Системи Bitbon з можливістю перебування в обігу тільки перехідного права 

вимоги володільця цифрового активу до володільця активу щодо виконання 

встановлених володільцем активу обов’язків, похідних від права на актив 

(цінність) за правилами та умовами, зафіксованими в Протоколі конкретного 

цифрового активу43». 

Положення 22. «Забезпечення Bitbon формується відповідно до 

Протоколу Bitbon». 

Bitbon становить цифровий актив, що є похідним від активу ТОВ 

«СІМКОРД», що свідчить про підвищений рівень його забезпеченості та 

стабільності. Правова складова цього цифрового активу отримує свою 

                                           
43 Протокол цифрового активу — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови 

його створення та обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання Протоколу цифрового активу. 
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фіксацію в Протоколі Bitbon. Визначення терміносполуки «Протокол Bitbon» 

закріплюється в межах Додатка «Терміни та визначення в Системі Bitbon» 

Публічного контракту Системи Bitbon. Згідно з приписами вищезазначеного 

Додатка, Протокол Bitbon — підсумковий документ створення 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від активу ТОВ 

«СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823, що встановлює атрибути та властивості 

цифрового активу Bitbon, правила й умови його обертання в Системі Bitbon, а 

також порядок виконання Протоколу Bitbon. Протокол Bitbon є обов’язковим 

до виконання всіма учасниками Системи Bitbon. Фактично Протокол Bitbon є 

цифровою формою закріплення основних техніко-правових аспектів 

обертання такого цифрового активу, як Bitbon. Якщо Bitbon — це конкретний 

інструмент Системи Bitbon, то Протокол Bitbon виступає як цифровий 

документ, який забезпечує алгоритмізацію обертання відповідного цифрового 

активу. 

Із Положення 3 Публічного контракту Системи Bitbon випливає два 

основних функціональних аспекти призначення Bitbon:  

а) забезпечити можливість використання користувачами системи всіх 

можливостей, які закладено в Систему Bitbon;  

б) забезпечити можливість реалізації учасниками Системи Bitbon свого 

права на безпосереднє управління Системою Bitbon.  

Bitbon може розглядатися як інструмент, за посередництвом якого його 

власник може реалізовувати належні йому правомочності з використання 

можливостей та управління Системою Bitbon. Bitbon є необхідним для того, 

щоб учасник Системи Bitbon міг отримати допуск до таких основних сервісів:  

 управління Системою Bitbon; 

 здійснення переказів цифрових активів у Системі Bitbon; 

 участь у контриб’ютингу; 

 участь у майнінгу забезпечення консенсусу в Системі Bitbon; 

 створення інших цифрових активів у Системі Bitbon; 
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 створення Assetbox44 і Safebox45; 

 та інші сервіси. 

Bitbon становить об’єкт цивільних (господарських) прав. Аналізуючи 

приписи законодавства України та Публічний контракт Системи Bitbon, 

можна зробити висновок, що такий цифровий актив, як Bitbon, належить до 

об’єктів, що перебувають у вільному цивільному (господарському) обігу. 

Водночас його обіг можливий виключно в Системі Bitbon. Набути право 

власності на Bitbon може будь-який суб’єкт цивільних (господарських) 

відносин, який наділений достатнім рівнем дієздатності. Будь-які 

дискримінаційні положення, які б надавали перевагу одним суб’єктам перед 

іншими (в аспекті набуття права власності на Bitbon, реалізації 

правомочностей із розпоряджання Bitbon тощо) в Публічному контракті 

Системи Bitbon відсутні. Це так само говорить про дійсну, а не формальну 

реалізацію вимог принципу рівності в межах Системи Bitbon.  

Слід звернути увагу також на міру забезпеченості Bitbon як основного 

цифрового активу Системи Bitbon. Як уже зазначалося, Bitbon є похідним від 

активу ТОВ «СІМКОРД». Це свідчить про підвищену міру економічних та 

правових гарантій, які закріплено щодо цього цифрового активу. 

Висновок. Отже, цифровий актив Bitbon є основним інструментом 

Системи Bitbon, за посередництвом якого його власники можуть забезпечити 

реалізацію належних їм правомочностей із управління Системою Bitbon та 

використання сервісів Системи. 

                                           
44 Assetbox — створений у блокчейні користувачем Системи Bitbon запис (комірка) з унікальним буквено-

цифровим ідентифікатором для зберігання своїх цифрових активів і передачі їх іншим користувачам Системи 

Bitbon, а також для приймання цифрових активів від інших користувачів Системи Bitbon. 
45 Safebox — створений у блокчейні учасником Системи Bitbon запис (комірка) з унікальним буквено-

цифровим ідентифікатором для зберігання своїх Bitbon із високим ступенем конфіденційності та безпечності, 

а також можливості надання доступу іншому користувачеві Системи Bitbon відповідно до умов, визначених 

власником Safebox, із метою їх передачі виключно в повному обсязі цьому користувачеві. 
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3.2. Аналіз Bitbon на відповідність властивостям цифрового активу за 

тестом на цифровий актив 

Для того щоб визначити відповідність Bitbon поняттю «цифровий актив», 

потрібно проаналізувати атрибути та властивості Bitbon та зіставити їх з 

ознаками цифрових активів, а саме відповідність категоріям та деталізуючим 

їх критеріям. Такі категорії та критерії вже наводилися в підрозділі 1.4 «Тест 

на цифровий актив» цього науково-правового висновку. Тобто ключовою у 

цьому підрозділі буде відповідь на питання: «Чи є Bitbon цифровим активом?» 

 Для відповіді на поставлене питання потрібно системно проаналізувати 

Публічний контракт Системи Bitbon як основний документ Системи Bitbon та 

Протокол Bitbon як документ, що встановлює атрибути та властивості 

цифрового активу Bitbon. 

 І категорія. Інформаційний ресурс:  

1. Критерій унікальності. В аспекті Bitbon критерій унікальності 

реалізується фіксованістю даних про його випуск у Протоколі Bitbon. 

2. Критерій ідентифікованості. Відповідний критерій отримує свою 

реалізацію за посередництвом Протоколу Bitbon, який чітко визначає суб’єкта 

створення цього цифрового активу та, відповідно, підтверджує його 

правомочність щодо цінності. 

3. Критерій регламентованості. Правила та умови використання 

Bitbon, його обертання детермінуються Публічним контрактом Системи 

Bitbon та Протоколом Bitbon. 

4. Критерій сесійності. Темпоральні аспекти обертання Bitbon не 

знайшли свого відображення в жодному із зазначених вище документів.  
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 ІІ категорія. Похідний від права на цінність: 

1. Критерій похідності. Bitbon має похідний від права власності на 

цінність (активу ТОВ «СІМКОРД») характер, про що свідчить пункт 5 

Протоколу Bitbon. Також аналіз Публічного контракту Системи  Bitbon та 

Протоколу Bitbon дозволяє стверджувати, що власник Bitbon наділяється 

правом доступу до комплексу прав і обов’язків власника цінності та правом 

вимагати від власника цінності реалізації комплексу прав і виконання 

обов’язків. 

2. Критерій верифікованості. Інформація, що свідчить про права 

власника на цінність, від якої походить Bitbon, зафіксована в Додатку № 2 до 

Протоколу Bitbon «Актив ТОВ «СІМКОРД»». 

 ІІІ категорія. Обертання в розподіленому реєстрі: 

1. Критерій транспарентності. Облік операцій з Bitbon є можливим 

за посередництвом технології розподіленого реєстру (блокчейн), яка лежить в 

основі функціонування Системи Bitbon. 

2. Критерій децентралізованості. Механізми управління та розвитку 

Системи Bitbon як середовища обертання Bitbon спільнотою задокументовано 

в Публічному контракті Системи  Bitbon, а саме в Положеннях 3, 12, 29, 48, 61 

та 67. Щодо інформації про підтримку інфраструктури середовища обертання 

Bitbon спільнотою, то вона також отримала своє закріплення у Положеннях 7, 

12, 47, 48 та 61 Публічного контракту Системи  Bitbon. 

 ІV категорія. Обертання у вигляді специфічного ідентифікатора: 

1. Критерій ураховуваності. Реалізація обліку передачі певної 

кількості одиниць Bitbon між ідентифікованими сторонами в межах транзакції 

здійснюється завдяки існуванню облікових записів46 у Системі Bitbon, що 

                                           
46 Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для його впізнавання (аутентифікації) та 

надання доступу до його особистих даних, налаштувань і функціональних можливостей системи. 
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передбачає можливість проходження користувачем процедури верифікації. 

Крім того, кожній транзакції Bitbon у Системі присвоюється унікальний 

ідентифікатор, що дозволяє отримати доступ до інформації про Assetbox 

сторін транзакції та кількості одиниць Bitbon, що передаються. 

Висновок. Отже, зважаючи на результати зіставлення Bitbon із 

вищезазначеними категоріями та деталізуючими їх критеріями, можна 

констатувати, що Bitbon відповідає всім категоріям цифрового активу. Це 

дозволяє стверджувати, що Bitbon є цифровим активом.

3.3. Аналіз цифрового активу Bitbon за Тестом Хоуї 

Тест Хоуї було розроблено на основі правових позицій, які отримали 

свою фіксацію в межах Рішення Верховного Суду США «Комісія з цінних 

паперів та бірж проти Хоуї Ко» (Securities and Exchange Commission v. Howey 

Co). Саме в цьому рішенні було застосовано змістовно-орієнтований, а не 

формальний підхід в аспекті визначення належності конкретного інструменту 

до цінних паперів. Тест Хоуї дає змогу детермінувати наявність ознак цінного 

паперу навіть у тому разі, якщо зовнішні ознаки (форма існування 

інструменту) не свідчить про відповідне.  

  Саме Тест Хоуї широко застосовується у сфері суспільних відносин 

щодо використання та обертання токенів блокчейну47 в контексті визначення 

можливості класифікації конкретного токену як цінного паперу. У цьому разі 

головне завдання полягає у тому, щоб визначити, чи належить Bitbon як 

основний інструмент Системи Bitbon до категорії «цінні папери».   

Щодо токену блокчейну Тест Хоуї було адаптовано Peter Van Valkenburgh 

у роботі Framework for Securities Regulation of Cryptocurrencies, у якій 

проаналізовано принцип, що дозволяє співвіднести токени блокчейну, яким 

притаманні певні характеристики «бездокументарних цінних паперів» з 

                                           
47 Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з 

унікальним ідентифікатором. 
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погляду закону SECURITIES ACT OF 1933 та закону SECURITIES 

EXCHANGE ACT OF 1934, із цінними паперами. 

У цій роботі було визначено ще два види токенів блокчейну: 

1. Токен блокчейну, що не задовольняє визначенню поняття «цінний 

папір» (utility token). 

2. Токен, який є цінним папером (security token). 

Праця Peter Van Valkenburgh стала основою роботи, що проведена біржею 

Coinbase спільно з Coin Center, Union Square Ventures і Consensys. Результатом 

такої роботи став документ із назвою A Securities Law Framework for 

Blockchain Tokens, який було опубліковано 2016 року. Складання Тесту Хоуї 

в інтерпретації A Securities Law Framework for Blockchain Tokens дозволяє 

визначити, до якої категорії належить конкретний токен блокчейну: utility 

token або security token. 

У загальному розумінні під поняттям utility token потрібно розуміти 

токен, що забезпечує доступ до сервісів або послуг конкретної системи. Це зі 

свого боку дозволяє характеризувати більшість токенів, як токени допуску. 

Що ж стосується поняття security token, то це токени, які можуть 

характеризуватися як цифрова форма існування цінних паперів. Суб’єкт, який 

набуває у власність security token, фактично вчиняє інвестиційно-орієнтований 

правочин. Визначення правової природи цифрового активу (в аспекті його 

детермінації як utility token чи security token) має принципово важливе 

значення для встановлення правових меж обертання таких цифрових активів 

та юридичних наслідків укладення правочинів із відповідними цифровими 

активами. 

 Для зіставлення властивостей цифрового активу Bitbon на відповідність 

ознакам цінних паперів вбачається за необхідне окреслити коло критеріїв. До 

відповідних критеріїв, що мають своїм джерелом Тест Хоуї, належать такі: 

 вклад повинен бути грошовим (інвестиція); 

 вклад робиться у спільне підприємство; 
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 вкладник очікує прибуток за результатами свого вкладу; 

 прибуток акумулюється за посередництвом зусиль третіх осіб. 

Послідовне дослідження правової природи цифрового активу Bitbon 

можливе тільки у разі зіставлення його на відповідність кожному з 

вищезазначених критеріїв. Казуальний підхід, який полягає у визначенні збігів 

або ж відмінностей на основі одного окремо взятого критерію, є 

недопустимим. Це зі свого боку ставить вимоги до комплексного дослідження 

цифрового активу в контексті його зіставлення з критеріями, розробленими на 

основі Тесту Хоуї. Як уже зазначалося, безпосереднім об’єктом зіставлення із 

системою означених критеріїв буде виступати основний інструмент Системи 

Bitbon — цифровий актив Bitbon. 

 Критерій № 1 «Наявність грошового вкладу (інвестиції)». Щодо 

Вitbon потрібно зазначити, що він і справді може обмінюватись на фіатні 

гроші. Водночас сам правочин із придбання Вitbon не може трактуватися як 

інвестиційний, оскільки наявність в особи Вitbon не передбачає як 

закономірного наслідку (очікуваного наслідку) будь-які перспективи 

прибутку. Відповідно до Положення 21 Публічного контракту Системи Bitbon 

цифровий актив Bitbon є токеном допуску, який надає його володільцю певний 

обсяг прав на доступ до сервісів Системи Bitbon. У самій Системі Bitbon цей 

цифровий актив є токеном, який надає можливість учаснику Системи Bitbon 

реалізувати належні йому правомочності щодо використання сервісів Системи 

Bitbon. Потрібно також зауважити, що Bitbon може бути обміняно на інші 

цифрові активи, які знаходяться в обертанні в Системі Bitbon. Однак саме 

володіння Bitbon не передбачає можливості отримання інвестиційного 

прибутку. Інтегральною ознакою інвестиції є очікування прибутку в 

майбутньому. У цьому разі Bitbon дає можливість очікувати його 

використання тільки як інструменту, що надає допуск, тобто права на доступ 

до сервісів Системи Bitbon. Публічний контракт Системи Bitbon та Протокол 
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Bitbon не містять жодних положень, які б давали можливість детермінувати 

такий тип цифрового активу, як інвестиційний актив.  

У цьому аспекті можна констатувати, що ознаки Bitbon не відповідають 

даному критерію, що свідчить про те, що він не може детермінуватися як 

цінний папір. 

Критерій № 2 «Вклад робиться у спільне підприємство».  

Можна констатувати, що зіставлення конкретного інструменту з 

відповідним критерієм має більш доповнююче значення, аніж визначальне під 

час встановлення правової природи такого інструмента. У цьому разі набуття 

права на Bitbon не означає будь-якого роду інвестування — це набуття права 

на інструмент Системи Bitbon, який не передбачає будь-яких прогнозованих 

прибутків у майбутньому, а лише надає особі право на володіння часткою 

обсягу прав доступу до сервісів Системи Bitbon. Суб’єкт, якому належить 

Bitbon, не набуває прав на частку самої Системи Bitbon. Наявність у суб’єкта 

Bitbon не свідчить про наявність яких-небудь корпоративних прав в аспекті 

Системи Bitbon. Так, учасник Системи Bitbon, за посередництвом 

розпоряджання належними йому Bitbon, спричиняє настання юридичних 

фактів. Водночас таке розпоряджання досліджуваним цифровим активом 

пов’язано з функціоналом (сервісами) Системи Bitbon. Так, за посередництвом 

обміну Bitbon на Projectbon конкретного проекту учасник Системи Bitbon бере 

участь у процесах контриб’ютингу, який є одним із сервісів Системи Bitbon. 

Однак такі операції не можуть трактуватися як розпоряджання 

корпоративними правами. Потрібно усвідомлювати, що самі операції з 

набуття прав на Bitbon, його обмін на інші цифрові активи Системи Bitbon не 

дають можливості говорити про вклад у спільне підприємство.  

Отже, у контексті цього критерію можна констатувати, що 

характеристики цифрового активу Bitbon не відповідають даному критерію, 

що свідчить про неможливість детермінування Вitbon як цінного паперу. 
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 Критерій № 3 «Вкладник очікує прибуток за результатами  

свого вкладу».  

Власники Вitbon не можуть очікувати на отримання прибутку в його 

класичному розумінні. Так, особи, які набули у власність Вitbon, фактично 

набувають виключно інструмент, який дозволяє їм реалізовувати власні 

інтереси в Системі Bitbon. Сам Вitbon не передбачає жодної прибутковості. 

Крім цього, потрібно звернути увагу на процеси обвентингу48. За результатами 

реалізації проекту тримач Рrojectbon конкретного проекту отримує обвенти49 

у формі Вitbon. Обвенти у формі Вitbon не може бути прирівняно до грошового 

доходу. Такий підхід обумовлюється тим, що тримач Projectbon конкретного 

проекту за результатами реалізації процесів контриб’ютингу, у межах 

процедури обвентингу, з огляду на наявність у нього одного цифрового активу 

(Projectbon конкретного проекту) отримує інший цифровий актив (Bitbon). Це 

не може розглядатись саме як грошова винагорода в класичному трактуванні. 

Протокол Bitbon, який становить цифровий документ, на основі якого 

відбувається обертання Bitbon, також не містить жодної інформації з приводу 

одержання тримачами Bitbon дійсної чи потенційної грошової вигоди. 

Аналогічні положення відсутні також у Публічному контракті Системи Bitbon. 

Це зі свого боку дозволяє констатувати відсутність у Bitbon будь-яких 

характеристик інвестиційного інструменту. Прямо протилежною є ситуація із 

security token, який характеризується можливістю отримання прибутку його 

власником. 

З вищезазначеного вбачається, що Bitbon не може розглядатися як цінний 

папір. 

 

                                           
48 Обвентинг — процес розподілу Bitbon між контриб’юторами конкретного проекту відповідно до правил та 

умов Протоколу Projectbon. 
49 Обвенти — вигода контриб’ютора, виражена в Bitbon, що формується на основі кількості Projectbon, що 

належать контриб’ютору, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. 
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Критерій № 4 «Отримання прибутку за посередництвом зусиль  

третіх осіб».  

В аспекті Bitbon потрібно зауважити, що він у жодному разі не стосується 

отримання прибутків та не передбачає будь-якого прояву діяльності третіх 

осіб в інтересах тримачів Bitbon. Публічний контракт Системи Bitbon не 

закріплює положень, які б визначали обов’язок третіх осіб провадити 

діяльність на користь економічного інтересу власника Bitbon. У Протоколі 

Bitbon відсутні будь-які обов’язки (обов’язок здійснення активних дій) третіх 

осіб перед власниками Bitbon. Тобто Протокол Bitbon не визначає 

зобов’язаних осіб, які б мали обов’язком провадити ту чи іншу діяльність із 

метою забезпечення акумуляції доходу в інтересах тримача Bitbon. Bitbon є 

токеном допуску, який не може розглядатися як інвестиційний інструмент.  

Отже, у контексті такого критерію можна констатувати, що цифровий 

актив Bitbon не відповідає цьому критерію, що свідчить про неможливість 

детермінування Вitbon як цінного паперу.  

Висновок. Отже, шляхом комплексного зіставлення властивостей 

цифрового активу Bitbon із критеріями Теста Хоуї встановлено, що цей 

цифровий актив не відповідає категорії «цінні папери», а згідно з 

класифікатором, запропонованому в A Securities Law Framework for Blockchain 

Tokens,  може детермінуватися як сервісний (utility) токен.

3.4. Аналіз цифрового активу Bitbon на відповідність критеріям за 

«Посібником з ICO» FINMA 

Потрібно зазначити, що увагу до швейцарського регулювання окремих 

аспектів функціонування ринку токенів блокчейну було звернено з огляду на 

послідовність застосованих регулятором підходів до класифікації токенів 

блокчейну та визначення специфіки правової природи кожного з виду токенів 

блокчейну. Водночас позначення застосовуваного в Швейцарії підходу до 

визначення специфіки правової природи токену як «Швейцарського тесту» є 
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великою мірою умовним. Сам тест полягає у зіставленні виокремлених 

державним регулятором характерних ознак кожного з видів токенів з 

аналізованим токеном. 

У першу чергу необхідно визначити підходи, які були застосовані 

швейцарським регулятором до класифікації токенів блокчейну. Так, 16 лютого 

2018 року Швейцарське управління з нагляду за фінансовим ринком (Swiss 

Financial Market Supervisory Authority, далі — FINMA) опублікувало Посібник 

«З визначення правових меж діяльності ІСО» (Guidelines for enquiries regarding 

the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)) (далі — Посібник). У 

межах Посібника було проведено класифікацію токенів: 

а) платіжні токени (payment tokens); 

б) сервісні токени (utility tokens); 

в) токени-активи (assets tokens); 

г) гібридні токени (hybrid tokens). 

Ключовим під час визначення виду токену FINMA називає специфіку 

його економічної функції. У подальшому пропонується розглянути стислу 

характеристику кожного з видів токенів. 

Платіжні токени (payment tokens). У своєму Посібнику FINMA 

зазначає, що токени, які виконують функції засобу платежу, детермінуються 

ними як платіжні токени. Такі токени не можуть розглядатися як цінні папери, 

адже вони не виконують функцій, що є притаманними останнім. За загальним 

правилом до платіжних токенів FINMA відносить класичні приклади 

криптовалют (Bitcoin, Ether тощо). 

Сервісні токени (utility tokens). FINMA зазначає, що в тому разі, коли 

єдиною метою токену є забезпечити доступ до використання сервісів, програм 

або ж послуг конкретної системи, то тоді токен розглядатиметься як utility 

token. За відповідної ситуації основна функція токену — забезпечення доступу 

до сервісів системи. Будь-які зв’язки токену з ринками капіталу є відсутніми, 

а отже, токен не може бути прирівняно до цінного паперу. 
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Токени-активи (assets tokens). FINMA розглядає токени-активи як цінні 

папери. FINMA зазначає, що токени, які становлять стандартизовану 

бездокументарну форму, є придатними для масової стандартизованої торгівлі 

та становлять боргові зобов’язання, що можуть бути висунуті тримачем токену 

до його емітента, є токенами-активами. Саме на токени-активи FINMA 

поширює нормативне регулювання, за посередництвом якого визначається 

обіг цінних паперів. 

Гібридні токени (hybrid tokens).  У цьому разі мова йде про токени, які 

FINMA на основі кумулятивної природи їх характеристик (вони поєднують у 

собі риси різних видів токенів) прирівнює до платіжних токенів, незважаючи 

на те, що основні їх змістовні ознаки відповідають рисам інших видів активів. 

Так, окремі токени-активи можуть мати риси цінного паперу та одночасно 

мати характеристики засобу платежу. Це зі свого боку дає можливість 

говорити про змішану правову природу таких токенів, що і обумовлює їх 

детермінацію як гібридних токенів. 

Застосування «Швейцарського тесту» FINMA до Bitbon. У цьому разі 

з метою визначення правової природи Bitbon за «Швейцарським тестом» 

FINMA вбачається за необхідне зіставити властивості цифрового активу 

Bitbon на їх відповідність основним характеристикам вищезазначених 

різновидів токенів. 

У першу чергу потрібно зауважити, що цифровий актив  Bitbon  не є 

платіжним засобом. Bitbon не є платіжним інструментом, оскільки його 

призначення не полягає в здійсненні грошових переказів або ж проведенні 

розрахунків між сторонами правочину. Bitbon є внутрішньосистемним 

інструментом, який забезпечує допуск до сервісів Системи Bitbon. Отже, 

Bitbon характеризується як токен допуску50 (випливає з Публічного контракту 

                                           
50 Токен допуску — буквено-цифровий ідентифікатор, зареєстрований у блокчейні та такий, що надає своєму 

власнику певний обсяг прав доступу до інформаційного ресурсу відповідно до кількості токенів допуску, що 

йому належать. 
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Системи Bitbon та Протоколу Bitbon), а отже, він повинен визначатися як 

сервісний (utility) токен.   

Bitbon не має властивостей, які притаманні цінним паперам. Він не 

інтегрує в собі властивості інвестиційного інструменту. Крім цього, він не є 

оцифрованою формою закріплення боргових зобов’язань, які може бути 

висунуто тримачем токену до його емітента. Bitbon не є змішаним за своєю 

природою цифровим активом (він не поєднує риси різних токенів). 

Висновок. Отже, провівши аналіз цифрового активу Bitbon на 

відповідність його критеріям «Швейцарського тесту» FINMA, було зроблено 

логічно вивірений висновок — Bitbon є класичним прикладом сервісного 

(utility) токену. 



 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

до Науково-правового висновку 

«Цифрові активи як об’єкт правового регулювання» 

Проведений у межах цього дослідження аналіз питань, пов’язаних із 

визначенням і розглядом цифрових активів як об’єктів правового 

регулювання, свідчить про те, що: 

 Цифровий актив є об’єктом цивільного та господарського обігу 

(залежно від суб’єктного складу учасників відносин), що дозволяє 

говорити про нормативно-регламентаційне забезпечення його обігу. 

Отже, використання цифрового активу здійснюється в межах правового 

поля, що створює додаткові гарантії для тримачів цифрових активів. 

 Єдиного уніфікованого визначення поняття «цифровий актив» у 

правовій доктрині на сьогодні не закріплено. Сам термін «цифровий 

актив» є комплексним поняттям, що виявляється в широкій 

варіативності його значень. 

 У різних юрисдикціях дефініції поняття «цифрові активи» відрізняються 

залежно від цілей нормативного регулювання, рівня розвитку тієї чи 

іншої держави, рівня спеціалізації нормативного акта чи внаслідок 

інших факторів. У багатьох державах закріплення на нормативному 

рівні такого поняття, як «цифровий актив», відсутнє. 

 До головних властивостей цифрового активу належать такі: наявність 

цифрової форми виразу; закріплення у розподіленому реєстрі 

(блокчейн); забезпечення активами; є цінністю, що має мінову вартість. 

Зважаючи на вищенаведені властивості, найбільш коректним 

визначенням цифрового активу є таке: цифровий актив — 

інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, і такий, що 
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обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального 

ідентифікатора. 

 Найширшим поняттям, що охоплює інструменти блокчейну, є «токен 

блокчейну» — одиниця обліку, що обертається у розподіленому реєстрі 

за допомогою транзакції з унікальним ідентифікатором. Криптовалюта і 

цифровий актив також є токенами блокчейну, проте між собою ці 

інструменти не є тотожними. 

 Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО 

38) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 

цифровий актив відповідає всім ознакам нематеріального активу (НМА), 

що обумовлюється наступним: цифрові активи не мають монетарного 

виразу, не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані за 

допомогою унікального буквено-цифрового коду, що надається 

конкретному цифровому активу. Отже, для цілей бухгалтерського 

обліку цифрові активи мають розглядатися як нематеріальні активи 

(НМА). 

 Існує об’єктивна потреба в чітко визначених критеріях, що дозволяють 

достовірно визначити ступінь відповідності конкретного токену 

блокчейну цифровому активу. В методичному посібнику «Методика 

діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу» 

наведено категорії та відповідні критерії, що дозволяють визначити 

ступінь відповідності токену блокчейну цифровому активу на основі 

результатів його дослідження. 

Зважаючи на вищенаведене, на перше питання: Аналіз підходів до 

тлумачення поняття «цифровий актив» у Європейському Союзі, Східній 

Європі, Сполучених Штатах Америки, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Відповідь: Поняття «цифрові активи» у праві Європейського Союзу та 

країнах Європи прямо не закріплено. Державні інститути оперують такими 
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поняттями, як «цифровий токен», «віртуальна валюта», «криптовалюта», 

«криптоактив», «віртуальний актив» та іншими, нерідко наділяючи їх 

властивостями цифрових активів. Законодавства країн Східної Європи не 

закріплюють дефініцію поняття «цифровий актив», проте містять такі, як 

«цифровий знак (токен)», «віртуальний актив», «токен активів», «цифровий 

фінансовий актив», «цифрові права (токен)» та ін. У Сполучених Штатах 

Америки визначення правової природи та офіційне закріплення статусу 

цифрових активів покладено на розсуд штатів. Країни Азіатсько-

Тихоокеанського регіону використовують поняття «цифровий актив», не 

розмежовуючи його з такими поняттями, як «віртуальна валюта», 

«криптовалюта» та подібними, визначаючи все вищенаведене як майно чи 

товар. 

На друге питання: Визначення правового режиму цифрового активу в 

межах правової системи України. 

Відповідь: Відносини, пов’язані з обігом цифрових активів, за своїм 

характером є цивільними або господарськими правовідносинами (залежно від 

суб’єктного складу). Відповідно, цифрові активи виступають об’єктами 

цивільного або господарського обігу. 

На третє питання: Визначення характерних ознак і властивостей, 

притаманних цифровому активу.  

Відповідь: Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від 

права на цінність, і такий, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді 

унікального ідентифікатора. До головних властивостей цифрового активу 

належать: наявність цифрової форми виразу; закріплення та обертання у 

розподіленому реєстрі (блокчейні); забезпечення активами; є цінністю, що має 

мінову вартість. 
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На четверте питання: Компаративний аналіз властивостей 

криптовалюти та цифрового активу. 

Відповідь: За своєю природою криптовалюта і цифровий актив є 

токенами блокчейну. Частина ознак, характерних цифровому активу, 

притаманна також і криптовалютам. Це свідчить про те, що криптовалюта 

може бути цифровим активом за умови сукупної наявності властивостей 

інформаційного ресурсу та похідного від права на цінність характеру. 

На п’яте питання: Визначення можливості бухгалтерського обліку та 

постановки цифрових активів на баланс підприємства. 

Відповідь: Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (МСБО 38), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) цифровий актив має 

відображатися на балансі підприємства як нематеріальний актив (НМА). 

На шосте питання: Аналіз природи цифрових активів на прикладі 

блокчейн-платформи Системи Bitbon. 

Відповідь: Цифрові активи Системи Bitbon (Bitbon, Projectbon, Bon) за 

своєю природою є інформаційними ресурсами. Система Bitbon, будучи 

платформою на базі технології розподіленого реєстру (блокчейну), надає своїм 

користувачам допуск до сервісів Системи Bitbon за допомогою використання 

цифрового активу Bitbon для рівноцінного обміну цифровими активами Bon і 

Projectbon — похідними від цінностей, зокрема майна, товарів, прав (майнових 

та/або немайнових), послуг і робіт, без посередників і грошей, а також 

можливість вести конкретний вид діяльності в Системі Bitbon, зокрема 

майнінг і контриб’ютинг, за правилами та умовами, передбаченими 

Протоколом Bitbon, Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколами 

Bon і Projectbon конкретних проектів. 
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Усі типи цифрових активів Системи Bitbon (Bon, Bitbon и Projectbon) 

мають загальні ознаки, притаманні цифровим активам загалом, що дозволяє їх 

детермінувати як цифрові активи. 

Головним інструментом Системи Bitbon є цифровий актив Bitbon, за 

допомогою якого його власники можуть забезпечити реалізацію належних їм 

правомочностей з управління Системою Bitbon і використання її сервісів. 

Зіставлення властивостей цифрового активу Bitbon із критеріями Тесту 

Хоуї дозволило встановити, що Bitbon не відповідає категорії «цінний папір» 

(security) у розумінні Закону SECURITIES ACT OF 1933. Згідно з 

класифікатором, наведеним в A Securities Law Framework for Blockchain 

Tokens, цифровий актив Bitbon є сервісним (utility) токеном. 

Результати аналізу цифрового активу Bitbon за методикою, наведеною 

FINMA в «Посібнику з ICO», дозволяють стверджувати, що Bitbon є сервісним 

(utility) токеном. 

Результати дослідження Bitbon на відповідність категоріям цифрового 

активу в аспекті тесту на цифровий актив дозволяють констатувати, що Bitbon 

відповідає всім категоріям цифрового активу, тобто є цифровим активом. 

 



 

 

 

ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ 

Assetbox — створений у блокчейні користувачем Системи Bitbon запис 

(комірка) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх цифрових активів і передачі їх іншим користувачам Системи Bitbon, а 

також для приймання цифрових активів від інших користувачів Системи 

Bitbon. 

 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та 

надає учаснику Системи Bitbon певний обсяг прав доступу до сервісів Системи 

Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, поданий у вигляді 

буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею 

вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує їх 

оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними 

атрибутами та властивостями на підставі Публічного контракту Системи 

Bitbon і Протоколу Bitbon.  

Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon 

надано право проводити процедуру оцифровування активу, а також приймати 

рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за 

умовами та правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, 

представляти та захищати інтереси контриб’юторів цього бізнес-проекту.  

Bon — цифровий актив, що є похідним від Divaunit і певного типу 

Протоколу Bon інструментом, поданим у вигляді буквено-цифрового 

ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише 

в Системі Bitbon. Учасник Системи Bitbon створює цифровий актив 

(name)_Bon із Divaunit у результаті процедури оцифровування активу та 

наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Bon становить форму 
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обопільних (взаємних) прав і зобов’язань власника активу та власника 

цифрового активу Bon згідно з правилами та умовами Протоколу конкретного 

Bon. 

Divaunit (Digitized value unit) — одиниця оцифрованої цінності в Системі 

Bitbon, подана у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора, що виражає 

вартість активу в національній валюті. Divaunit створюється користувачем 

Системи Bitbon у процесі процедури оцифровування активу на основі 

унікальної цифрової копії активу та реєструється в реєстрі одиниць 

оцифрованих цінностей Системи Bitbon. 

Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного 

класу Протоколу Projectbon інструментом для контриб’ютингу, поданим у 

вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду 

створює Bitup-агентство та наділяє його унікальними атрибутами та 

властивостями. Projectbon становить форму обопільних (взаємних) 

зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором 

взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 

Safebox — створений у блокчейні учасником Системи Bitbon запис 

(комірка) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх Bitbon із високим ступенем конфіденційності та безпечності, а також 

можливості надання доступу іншому користувачеві Системи Bitbon 

відповідно до умов, визначених власником Safebox, із метою їх передачі 

виключно в повному обсязі цьому користувачеві. 

Балансовий облік токенів блокчейну – це метод реєстрації та обліку 

транзакцій, котрий реалізується програмним забезпеченням вузла мережі 

блокчейн, що дозволяє визначити різницю між надходженнями та витратами 

токенів блокчейну на певний момент за адресою їх обліку. 
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Блокчейн — вид розподіленого реєстру, що становить вибудуваний за 

певними правилами послідовний ланцюжок, який формується з блоків 

транзакцій. Водночас кожний наступний блок цієї структури містить 

інформацію про попередній блок, таким чином, у цілому ланцюжок зберігає 

всю історію здійснених транзакцій.  

Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів певної 

довжини, що присвоюється інформаційному ресурсу в середовищі його 

обертання. 

Інформаційний ресурс — структурована й організована певним чином 

інформація, зафіксована на матеріальному носії, яку можна зберігати, 

передавати, використовувати, поповнювати. Інформаційний ресурс має 

властивості практичної значущості та корисності, а також можливість 

багаторазового використання. 

Клас Протоколу Projectbon — одиниця класифікації проектів у Системі 

Bitbon, що відповідає ступеню забезпечення Протоколу Projectbon 

конкретного проекту активами контрактата. 

Контрактат — користувач Системи Bitbon, який ініціював створення 

Протоколу Projectbon власного проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів 

цифрових активів Системи Bitbon на підставі допуску Bitup-агентством. 

Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, 

спрямований на отримання додаткової вигоди від участі в реалізації вибраного 

бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту.  

Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі 

придбаних Projectbon бере участь у вибраному бізнес-проекті для отримання 

вигоди певної величини від його реалізації. 
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Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який 

безпосередньо виконав дію, що спричинила подію в межах Системи Bitbon. 

Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи 

Bitbon, спрямований на підтримку та розвиток децентралізованого 

середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У 

Системі Bitbon передбачено два способи здійснення майнінгу — майнінг 

забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури.  

Обвенти — вигода контриб’ютора, виражена в Bitbon, що формується на 

основі кількості Projectbon, що належать контриб’ютору, відповідно до правил 

та умов Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. 

Обвентинг — процес розподілу Bitbon між контриб’юторами 

конкретного проекту відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon. 

Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для 

його впізнавання (аутентифікації) та надання доступу до його особистих 

даних, налаштувань і функціональних можливостей системи.  

Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його власнику 

право, яке утворюється від права на цінність. 

Протокол Bitbon — підсумковий документ створення інформаційного 

ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 

37657823, що встановлює атрибути та властивості цифрового активу Bitbon, 

правила й умови його обертання у Системі Bitbon, а також порядок виконання 

Протоколу Bitbon. 

Протокол Bon — інформаційний ресурс, підсумковий документ 

проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються атрибути та 

властивості, унікальне ім’я (name_Bon), обопільні (взаємні) права та обов’язки 
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власника активу та власника цифрового активу Bon, правила й умови 

створення та обертання в Системі Bitbon конкретного цифрового активу Bon, 

а також порядок виконання Протоколу Bon. 

Протокол Projectbon — інформаційний ресурс, підсумковий документ 

проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються атрибути та 

властивості конкретного цифрового активу Projectbon, правила й умови його 

створення та обертання в Системі Bitbon, обопільні (взаємні) права та 

зобов’язання контрактата і контриб’юторів, а також правила й умови реалізації 

конкретного бізнес-проекту контрактата за допомогою контриб’ютингу. Цей 

документ про випуск Projectbon певного класу створює Bitup-агентство.  

Протокол цифрового активу — інформаційний ресурс, підсумковий 

документ проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються 

певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови його 

створення та обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання 

Протоколу цифрового активу.  

Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем 

Системи Bitbon цифрового активу Bon або Projectbon із активу. 

Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, один із 

видів суспільного договору статутного характеру, — основоположна 

конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як засновника 

Системи Bitbon, із усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» 

також є оператором Систем Bitbon. 

Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології 

блокчейн, що надає своїм користувачам можливість повноцінно володіти 

своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на активи у вигляді їх 

унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів 

з метою здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та 
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рівноцінного обміну цими активами між користувачами Системи Bitbon без 

посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом Системи 

Bitbon є Bitbon. 

Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання 

й обміну інформацією учасниками мережі, що передбачає безліч сховищ 

даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 

Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому 

реєстрі за допомогою транзакції з унікальним ідентифікатором. 

Токен допуску — буквено-цифровий ідентифікатор, зареєстрований у 

блокчейні та такий, що надає своєму власнику певний обсяг прав доступу до 

інформаційного ресурсу відповідно до кількості токенів допуску, що йому 

належать. 

Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який для 

ведення своєї діяльності в Системі Bitbon використовує Bitbon. 

Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на 

цінність і такий, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального 

ідентифікатора. 

Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний 

від права на цінність, що пройшла процедуру оцифровування, та такий, що 

обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора на основі 

Протоколу цифрового активу. 

Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може 

також виражатися різними одиницями вимірювання залежно від сфери 

практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є така цінність.  
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verksamhet [Currency Exchanges and Other Financial Activity] (updated 

Jan. 24, 2017). URL: https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-

och-annan- finansiell-verksamhet/. 

64. Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the 

Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit 

https://sputniknews.com/asia/201803301063085023-kazakhstan-digital-currencymining-ban/
https://sputniknews.com/asia/201803301063085023-kazakhstan-digital-currencymining-ban/
https://perma.cc/SNX2-KM7V
https://parlament.mt/media/95199/act-xxxi-malta-digital-innovation-authority-act.pdf
https://parlament.mt/media/95199/act-xxxi-malta-digital-innovation-authority-act.pdf
https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2-2019/Published/20190220?DocDate=20190220
https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2-2019/Published/20190220?DocDate=20190220
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3078&vm=02&re=02
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3078&vm=02&re=02
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
https://www.centralbank.cy/en/announcements/07022014
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-%20finansiell-verksamhet/
https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-%20finansiell-verksamhet/


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

____________________________________________________________________________________________ 

138 

 

default swaps. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0236. 

65. Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the 

Council of 16 April 2014 on market abuse regulation. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596.  

66. Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015) with 

prefatory note and comments. URL: 

https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile

.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-

61fe109a0b33&forceDialog=0. 

67. REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT 

(2015). URL: https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-no-

comments-33?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-

b39a91ecdf22&tab=librarydocuments. 

68. Securities Act of 1933/ USA. URL: 

http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Act%20Of%201933.pdf. 

69. Securities and Exchange Commission v. Howey Co. (1946). URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293/. 

70. Securities Exchange Act of 1934/USA. URL: 

http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Exchange%20Act%20Of

%201934.pdf. 

71. Securities Investor Protection Act of 1970/USA. URL: 

https://www.sec.gov/about/laws/sipa70.pdf. 

72. See Behöver Sverige en e-krona? [Does Sweden Need a E-Currency?]. 

SVERIGES RIKSBANK (Apr. 9, 2018). URL: 

https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-

systemet/betalningar/behover-sverige-en-e-krona/. 

73. SENATE ECONOMIC REFERENCES COMMITTEE, DIGITAL 

CURRENCY — GAME CHANGE OR BIT PLAYER (Aug. 2015). URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-61fe109a0b33&forceDialog=0
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-61fe109a0b33&forceDialog=0
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-61fe109a0b33&forceDialog=0
https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-no-comments-33?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocuments
https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-no-comments-33?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocuments
https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-no-comments-33?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22&tab=librarydocuments
http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Act%20Of%201933.pdf
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293/
http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Exchange%20Act%20Of%201934.pdf
http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Exchange%20Act%20Of%201934.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/sipa70.pdf
https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-systemet/betalningar/behover-sverige-en-e-krona/
https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-systemet/betalningar/behover-sverige-en-e-krona/


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

____________________________________________________________________________________________ 

139 

 

https://treasury.gov.au/publication/government-response-to-the-senate-

economics-references-committee-report-digital-currency-game-changer-or-

bit-player/. 

74. SF0125 — Digital assets-existing law. URL: 

https://www.wyoleg.gov/Legislation/2019/SF0125. 

75. Skatterättsnämnden, Förhandsbesked [Preliminary Ruling], Mervärdesskatt: 
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