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1. Опис постановки завдання 

1.1. Замовник в особі ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823, (далі за 

текстом — Замовник) звернувся до виконавця в особі Громадської організації 

«Науково-дослідний центр правових рішень у сфері застосування технологій 

розподіленого реєстру», ЄДРПОУ 43370506, (далі за текстом — Виконавець) 

із запитом № 00189 від 27 листопада 2019 року щодо діагностики токену 

блокчейну Bitbon на відповідність цифровому активу. 

1.2. У межах цього Науково-правового висновку згідно із запитом 

Замовника необхідно надати відповідь на таке питання: 

«Чи відповідає токен блокчейну Bitbon цифровому активу?»  

 

2. Підхід, який був застосований для створення цього  

Науково-правового висновку 

2.1. Дослідження в межах Науково-правового висновку ґрунтується 

на підході, відображеному в методичному посібнику «Методика діагностики 

токену блокчейну на відповідність цифровому активу» (далі за текстом — 

Методичний посібник), який містить аналіз токену блокчейну (далі за 

текстом — ТБ) щодо відповідності критеріям цифрового активу.  

2.2. В основі діагностики токену блокчейну Bitbon на відповідність 

цифровому активу лежить підхід, який дозволяє визначити ступінь 

відповідності токену блокчейну цифровому активу та, окрім того, 

охарактеризувати токен блокчейну як:  

 унікальний/неунікальний; 

 ідентифікований/неідентифікований; 

 регламентований/нерегламентований; 

 сесійний/несесійний; 

 похідний/непохідний; 

 верифікований/неверифікований; 

 транспарентний/нетранспарентний; 
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 децентралізований/недецентралізований; 

 враховуваний/невраховуваний. 

2.3. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність 

цифровому активу ґрунтується на принципі рівнозначності категорій. 

Визначення відповідності токену блокчейну цифровому активу 

детерміновано необхідністю дотримання умови обов’язкової відповідності 

його характеристик фундаментальним та вичерпним в економіко-правовому 

аспекті для цифрового активу категоріям. Слід зазначити, що згідно з 

принципом рівнозначності категорій, усі вони рівні між собою за значущістю 

для об’єктивного визначення ступеня відповідності токену блокчейну 

цифровому активу. Це означає, що в разі невідповідності токену блокчейну 

хоча б одній із категорій такий токен блокчейну не може вважатися 

цифровим активом. 

Таблиця 1 

Категорія Критерій  

1 

№ 1 Унікальність 

№ 2 Ідентифікованість 

№ 3 Регламентованість 

№ 4 Сесійність 

2 
№ 5 Похідність 

№ 6 Верифікованість 

3 
№ 7 Транспарентність 

№ 8 Децентралізованість 

4 № 9 Ураховуваність 

 

Ступінь відповідності характеристик токену блокчейну кожній із 

категорій є необхідною умовою для визначення ступеня відповідності токену 

блокчейну, що діагностується, цифровому активу. 
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3. Досліджувані матеріали 

Цей Науково-правовий висновок ґрунтується на інформації, що 

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

офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon 

(https://www.bitbon.space/), а також на функціонуючих програмних 

комплексах, реєстрах завдань, внутрішній технічній та юридичній 

документації Замовника. 

 

 

 

  

https://www.simcord.com/
https://www.bitbon.space/
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4. Тестування характеристик токену блокчейну Bitbon 

Взявши за основу підхід до визначення відповідності токену 

блокчейну цифровому активу, викладений у Методичному посібнику, були 

досліджені характеристики токену блокчейну Bitbon і сформовані такі 

відповіді на нижченаведені запитання: А — Так; Б — Не знаю; В — Ні. 

 

Запитання № 1: Чи є документ, який фіксує дату випуску ТБ? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Документом комплексного характеру, який фіксує дату 

випуску токену блокчейну Bitbon, є Протокол Bitbon. 

Так, у пункті 11 Протоколу Bitbon зазначено, що дата 

випуску токену блокчейну Bitbon — 13 березня 2018 

року. Зафіксована в документі дата ґрунтується на 

інформації про першу транзакцію, яка міститься на 

офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon 

(https://www.bitbon.space/): 

Хеш транзакції: 

0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac

4b0d5e2844a0567 

Номер блока: 351 

Дата: 13 березня 2018 8:23:57 +UTC 

Адреса обліку (Assetbox) відправника: 

0x9e7c5a1f4cf2e80422f21d4c20a13e356e0cfff9 

Адреса обліку (Assetbox) одержувача: 

0xa0aafbe11383d631fb1007d689f7fbf83f87ee3e 

Кількість Bitbon: 100 000 000,00 

 

  

https://www.bitbon.space/


7 
 

Запитання № 2: Чи зазначено прямо в документі створювача ТБ? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Створювачем токену блокчейну Bitbon є ТОВ 

«СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823. Інформація про 

створювача токену блокчейну Bitbon прямо зазначена в 

двох документах: у Протоколі Bitbon (пункт 8) і в 

Публічному контракті Системи Bitbon (Положення 3). 

 

Запитання № 3: Чи є документ, який визначає правила  

використання ТБ?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Документами, які визначають правила використання 

токену блокчейну Bitbon, є Протокол Bitbon і Публічний 

контракт Системи Bitbon. 

 

Запитання № 4: Чи є документ, який визначає період обертання ТБ?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: У пункті 23 Протоколу Bitbon встановлено, що сам 

Протокол Bitbon, являючи собою документ, який 

регламентує всі аспекти існування токену блокчейну 

Bitbon, має безтерміновий характер. З цього випливає 

висновок і про безтерміновий характер існування самого 

токену блокчейну Bitbon. 

 

Запитання № 5: Чи надає ТБ його власнику доступ до комплексу 

прав і обов’язків власника цінності? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Токен блокчейну Bitbon є допуском (правом на доступ) 

до інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», 

похідного від активу ТОВ «СІМКОРД», що надає 
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власнику токену блокчейну Bitbon можливість 

спільного користування з іншими учасниками Системи 

Bitbon цим активом та Системою Bitbon. Кількість 

одиниць токену блокчейну Bitbon в одного з учасників 

Системи Bitbon визначає його частину в загальному 

обсязі допуску (прав на доступ) до Системи Bitbon. 

Так, згідно з Додатком до Публічного контракту 

Системи Bitbon «Терміни та визначення в Системі 

Bitbon»: «Цінність — значення вартості, важливості, 

корисності чого-небудь, яке також може виражатися 

різними одиницями виміру залежно від сфери 

практичного використання такої цінності та екосистеми, 

у якій є така цінність». Водночас під терміном «актив» 

слід розуміти «майно та/або права (майнові, немайнові), 

що виступають цінністю, зокрема цифрові активи, гроші 

та різного роду роботи, послуги».  

Пункт 5 Протоколу Bitbon фіксує похідний від права 

власності на цінність (актив) характер токену блокчейну 

Bitbon. Згідно з пунктом 6 Протоколу Bitbon власником 

активу є ТОВ «СІМКОРД».  

Отже, як власника цінності слід розуміти «власника 

активу», а саме  ТОВ «СІМКОРД». Водночас власником  

токену блокчейну Bitbon завжди буде учасник    

Системи Bitbon. 

Механізм доступу учасника Системи Bitbon до 

комплексу прав і обов’язків ТОВ «СІМКОРД», як 

власника цінності, знаходить своє відображення в 

Додатку № 4 до Протоколу Bitbon — «Договорі про 

переуступку права на доступ до Системи Bitbon», 

предметом якого є передання допуску (права на доступ) 
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до Системи Bitbon. Слід зазначити, що допуск (право на 

доступ) до Системи Bitbon — це можливість суб’єкта 

права бути учасником Системи Bitbon, що передбачає 

надання йому зазначених у Публічному контракті 

Системи Bitbon різних прав і обов’язків, реалізація та 

виконання яких можливі в Системі Bitbon. Суб’єкт, 

стаючи учасником Системи Bitbon, отримує певну 

частину в загальному обсязі допуску (права на доступ) 

до Системи Bitbon із розрахунку 100 000 000,00 (сто 

мільйонів) одиниць токену Bitbon відповідає 100% 

обсягу допуску (права на доступ) до Системи Bitbon, що 

говорить про те, що токен блокчейну Bitbon надає його 

власнику допуск (право на доступ) до комплексу прав і 

обов’язків власника цінності — ТОВ «СІМКОРД». 

 

Запитання № 6: Чи є документ, у якому міститься інформація, що 

достовірно вказує на право власності на цінність, від 

якої походить ТБ? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Згідно з пунктом 6 Протоколу Bitbon власником активу 

є ТОВ «СІМКОРД». Більш детальна інформація про 

структуру активу ТОВ «СІМКОРД» і 

правовстановлюючі документи, що достовірно вказують 

на право власності компанії на торгові марки, патенти і 

програмний комплекс, а також господарські операції з 

цими об’єктами, міститься в Додатку № 2 до Протоколу 

Bitbon «Актив ТОВ «СІМКОРД»». 
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Запитання № 7: Чи відображається в історії операцій із ТБ 

інформація про сторони, що беруть участь у 

транзакції? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Ґрунтуючись на матеріалах офіційного інформаційного 

ресурсу Системи Bitbon (URL на момент розгляду цього 

питання: https://www.bitbon.space/ru/statistika-blockchain) 

можна спостерігати відображення в історії операцій із 

токеном блокчейну Bitbon  інформацію про сторони 

транзакції, а саме відповідні адреси обліку (Assetbox):  

 сторони договору, що передає певний обсяг 

допуску (права на доступ) до Системи Bitbon; 

 сторони договору, яка в результаті проведення 

операції отримала певний обсяг допуску (права на 

доступ) до Системи Bitbon.    

 

Запитання № 8: Чи існують задокументовані механізми управління 

та розвитку середовища обертання ТБ спільнотою?   

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Згідно з Положенням 21 Публічного контракту Системи 

Bitbon єдино можливим середовищем обертання токену 

блокчейну Bitbon є Система Bitbon.  

До задокументованих механізмів управління 

децентралізованою автономною спільнотою Системи 

Bitbon середовищем обертання токену блокчейну Bitbon 

можна віднести такі: 

 безпосереднє право учасників Системи Bitbon на 

управління Системою Bitbon в інтересах усіх її 

користувачів (Положення 3 Публічного контракту 

Системи Bitbon);  

https://www.bitbon.space/ru/statistika-blockchain
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 Додаток «Управління Системою Bitbon» 

(Положення 12 Публічного контракту Системи Bitbon);  

 знаходження Системи Bitbon в управлінні всіх 

учасників Системи Bitbon, за якого ніхто не може 

претендувати на верховенство та встановлювати будь-

які форми правління в Системі Bitbon, оскільки всі 

учасники Системи Bitbon рівні між собою у своїх правах 

(Положення 29 Публічного контракту Системи Bitbon). 

До задокументованих механізмів розвитку 

децентралізованою автономною спільнотою Системи 

Bitbon середовища обертання токену блокчейну Bitbon 

можна віднести такі: 

 регулярна взаємодія операторів Системи Bitbon із 

метою проведення цифрової модернізації процесів для 

підтримки та розвитку інформаційно-технологічної 

інфраструктури Системи Bitbon (Положення 48 

Публічного контракту Системи Bitbon); 

 майнінг у Системі Bitbon як механізм, що 

забезпечує розвиток Системи Bitbon. Так, згідно з 

Положенням 61 Публічного контракту Системи Bitbon, 

користувач Системи Bitbon у статусі майнера приймає 

на себе зобов’язання брати участь у підтримці та 

розвитку децентралізованого середовища виконання 

Системи Bitbon. 

Розкриваючи питання про задокументовані механізми 

управління та розвитку децентралізованою автономною 

спільнотою Системи Bitbon середовища обертання 

токену блокчейну Bitbon, слід звернутися до Положення 

67 Публічного контракту Системи Bitbon, згідно з яким 
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перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване 

управління тільки учасниками Системи Bitbon 

відбудеться за умови досягнення перевищення в Системі 

Bitbon загальної кількості операторів Системи Bitbon у 1 

345 (одна тисяча триста сорок п’ять) і, як наслідок, 

прийняття рішення компанією Simcord про припинення 

дії умов перехідного періоду. 

 

Запитання № 9: Чи можливий облік передання кількості ТБ між 

ідентифікованими сторонами в межах транзакції?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Реалізація обліку передання певної кількості одиниць 

токену блокчейну Bitbon між ідентифікованими 

сторонами в межах транзакції здійснюється внаслідок 

існування облікових записів у Системі Bitbon як єдино 

можливому середовищі обертання токену блокчейну 

Bitbon. Так, існування облікових записів у Системі 

Bitbon передбачає проходження користувачем 

процедури верифікації, що дозволяє здійснити облік 

передання одиниць токену блокчейну Bitbon між 

ідентифікованими сторонами в межах транзакції. 

 

Запитання № 10: Чи є документ, який визначає кількість ТБ? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Документом комплексного характеру, який визначає 

кількість одиниць токену блокчейну Bitbon, є Протокол 

Bitbon. Так, у пункті 10 Протоколу Bitbon зазначено, що 

кількість випущених одиниць токену блокчейну Bitbon 

дорівнює 100 000 000,00 одиниць. Цей тезис також 
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дублюється в Положенні 3 Публічного контракту 

Системи Bitbon, у якому зазначено, що «Компанія 

Simcord на правах засновника Системи Bitbon випустила 

100 000 000 одиниць Bitbon».  

Підставою для наведених вище тверджень є інформація 

про першу транзакцію, що міститься на офіційному 

сайті Bitbon System (https://www.bitbon.space/): 

Хеш транзакції: 

0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac

4b0d5e2844a0567 

Номер блока: 351 

Дата: 13 березня 2018 8:23:57 +UTC 

Адреса обліку (Assetbox) відправника: 

0x9e7c5a1f4cf2e80422f21d4c20a13e356e0cfff9 

Адреса обліку (Assetbox) одержувача: 

0xa0aafbe11383d631fb1007d689f7fbf83f87ee3e 

Кількість Bitbon: 100 000 000,00 

Також слід зазначити, що згідно з пунктом 12 

Протоколу Bitbon і Положенням 4 Публічного 

контракту Системи Bitbon, додатковий випуск токену 

блокчейну Bitbon неможливий. 

 

Запитання № 11: Чи дозволяє документ підтвердити правомочність 

створювача ТБ  стосовно цінності? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Необхідно підкреслити, що категорії «актив» і «цінність» 

у межах цього питання мають синонімічне значення. 

Токен блокчейну Bitbon, згідно з пунктом 5 Протоколу 

Bitbon, за своїм походженням є похідним від права 
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власності на актив.  

Можливість підтвердити правомочність створювача 

токену блокчейну Bitbon стосовно цінності існує завдяки 

пункту 6 Протоколу Bitbon, який встановлює, що 

власником активу є ТОВ «СІМКОРД». Більш детальна 

інформація, що містить структуру активу ТОВ 

«СІМКОРД» та правовстановлюючі документи, які 

достовірно вказують на право власності Замовника на 

торгові марки і знаки (логотипи), патенти, програмні 

комплекси (продукти), а також господарські операції з 

цими об’єктами, міститься в Додатку № 2 до Протоколу 

Bitbon «Актив ТОВ «СІМКОРД»». 

 

Запитання № 12: Чи є документ, який визначає умови використання 

ТБ? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Протокол Bitbon до того ж визначає умови використання 

токену блокчейну Bitbon, оскільки він є інформаційним 

ресурсом, що поданий у вигляді цифрового документа, 

яким встановлено унікальні атрибути та властивості 

цифрового активу Bitbon, а також правила та умови його 

обертання в Системі Bitbon. 

Документом, який визначає умови використання токену 

блокчейну Bitbon, також є Публічний контракт Системи 

Bitbon.  

Правила та умови використання токену блокчейну Bitbon 

викладено в окремих Додатках, що є невід’ємною 

частиною Публічного контракту Системи Bitbon: 

• Додаток «Використання цифрових активів для 
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взаєморозрахунків за товари, роботи та послуги в Системі 

Bitbon» (Положення 12 Публічного контракту Системи 

Bitbon); 

• Додаток «Політика прав і свобод користувачів 

Системи Bitbon» (Положення 12 Публічного контракту 

Системи Bitbon); 

• Додаток «Властивості та атрибути цифрових 

активів у Системі Bitbon» (Положення 12 Публічного 

контракту Системи Bitbon); 

• Додаток «Правила переказів цифрових активів у 

Системі Bitbon» (Положення 12 Публічного контракту 

Системи Bitbon) та ін. 

 

Запитання № 13: Чи є документ, який визначає подію, що впливає на 

термін дії ТБ? 

Відповідь: Ні (варіант В). 

Обґрунтування: У пункті 23 Протоколу Bitbon встановлено, що сам 

Протокол Bitbon, як документ, який регламентує всі 

аспекти існування токену блокчейну Bitbon, має 

безтерміновий характер. З цього випливає висновок і про 

безтерміновий характер існування самого токену 

блокчейну Bitbon. Це так само означає, що створювач 

токену блокчейну Bitbon унеможливив виникнення події, 

яка може вплинути на термін дії токену блокчейну Bitbon. 

Отже, документа, який визначає подію, що впливає на 

термін дії токену блокчейну Bitbon, немає. 
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Запитання № 14: Чи надає ТБ його власнику право вимагати від 

власника цінності реалізації комплексу прав та 

виконання обов’язків?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Згідно з пунктом 6 Протоколу Bitbon власником активу 

є ТОВ «СІМКОРД». Більш детальна інформація, що 

містить структуру активу ТОВ «СІМКОРД» і 

правовстановлюючі документи, міститься в Додатку 

№ 2 до Протоколу Bitbon «Актив ТОВ «СІМКОРД»». 

Пункт 20 Протоколу Bitbon для забезпечення токену 

блокчейну Bitbon встановлює гарантію користування 

активом ТОВ «СІМКОРД», що так само свідчить про 

передання у спільне користування учасникам Системи 

Bitbon оцифрованого активу ТОВ «СІМКОРД». Окрім 

того, обсяг та перелік цінностей може змінюватися 

власником активу, але тільки в бік збільшення та/або 

його поліпшення (пункт 21 Протоколу Bitbon). 

З огляду на Положення 7 Публічного контракту 

Системи Bitbon випливає, що ТОВ «СІМКОРД» як 

власник активу реалізує комплекс обов’язків, 

спрямованих на створення та впровадження 

інноваційних рішень, а також на підтримку, оновлення 

та розвиток інтелектуальної та програмно-апаратної 

інфраструктури Системи Bitbon, які кореспондуються 

власникам токену блокчейну Bitbon.  

З наведених вище положень випливає, що токен 

блокчейну Bitbon надає його власнику (учаснику 

Системи Bitbon) право вимагати від власника цінності 

(ТОВ «СІМКОРД») реалізації комплексу прав і 

обов’язків. 
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Запитання № 15: Чи є документ, у якому міститься достовірна 

інформація щодо обсягу прав власника цінності та 

третіх осіб на цінність, від якої походить ТБ?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: У Додатку № 2 до Протоколу Bitbon «Актив ТОВ 

«СІМКОРД»» міститься правовстановлююча 

документація, що дозволяє говорити про достовірність 

інформації щодо обсягу прав власника активу ТОВ 

«СІМКОРД» на цінність (актив), від якої походить токен 

блокчейну Bitbon. 

Також достовірність інформації про обсяг прав власника 

цінності (активу) ТОВ «СІМКОРД» на цінність (актив), 

від якої походить токен блокчейну Bitbon підтверджує 

таке: 

 пункт 10 Протоколу Bitbon, який визначає 

випущені одиниці токену блокчейну в кількості 100 000 

000,00 одиниць, що відповідає 100% обсягу допуску 

(права на доступ); 

 пункт 8 Протоколу Bitbon (ТОВ «СІМКОРД» як 

одноосібний створювач токену блокчейну Bitbon).  

 

Окрім того, згідно з пунктом 21 Протоколу Bitbon: 

«Обсяг і перелік цінностей може змінюватися 

власником активу, але тільки в бік збільшення та/або 

поліпшення». 
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Запитання № 16: Чи проводиться облік транзакцій на підставі 

попередніх транзакцій (UTXO) або на підставі 

балансового обліку? 

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Для токену блокчейну Bitbon облік транзакцій 

проводиться на підставі балансового обліку. Це 

пояснюється тим, що в середовищі обертання токену 

блокчейну Bitbon реалізовано модель зміни станів під 

час виконання транзакцій. Отже, виконання кожної 

транзакції призводить до корегування балансів адрес, що 

беруть участь у транзакції. Якщо прослідкувати 

ланцюжок транзакцій, у якому бере участь окремий 

Assetbox, то можна відстежити баланс/залишок Bitbon на 

цьому Assetbox. У здійсненні обліку транзакцій токену 

блокчейну Bitbon на основі балансового обліку можна 

впевнитися на прикладі окремо взятої адреси обліку 

(Assetbox). 

 

Запитання № 17: Чи підтримується інфраструктура середовища 

обертання ТБ спільнотою?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Підтримка інтелектуальної та програмно-апаратної 

інфраструктури Системи Bitbon, яка виступає 

середовищем обертання токену блокчейну Bitbon, 

здійснюється ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника 

Системи Bitbon (Положення 7 Публічного контракту 

Системи Bitbon). 

Окрім того, одним із механізмів підтримування 

інфраструктури виступає майнінг у Системі Bitbon. Так, 
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згідно з Положенням 61 Публічного контракту Системи 

Bitbon, користувач Системи Bitbon у статусі майнера 

бере на себе зобов’язання підтримувати та розвивати 

децентралізоване середовище виконання Системи 

Bitbon.  

У Системі Bitbon передбачено два способи здійснення 

майнінгу:  

• майнінг забезпечення консенсусу, в межах якого 

майнер виділяє певну кількість Bitbon, що йому 

належать; 

• майнінг забезпечення інфраструктури, для 

реалізації якого майнер виділяє ресурси, що йому 

належать. 

Необхідно також підкреслити, що підтримування 

інфраструктури Системи Bitbon — це одна з основних 

функцій операторів Системи Bitbon. Про це свідчить 

аналіз нижченаведених положень: 

 користувач Системи Bitbon у статусі оператора 

Системи Bitbon зобов’язаний вести діяльність, 

спрямовану на організацію та автоматизацію 

технологічної взаємодії між усіма користувачами 

Системи Bitbon шляхом забезпечення доступу всіх 

користувачів Системи Bitbon до єдиного цифрового 

простору та всіх необхідних інструментів для ведення 

діяльності в межах Системи Bitbon, забезпечуючи тим 

самим цілісність і функціональність Системи Bitbon 

(Положення 47 Публічного контракту Системи Bitbon); 

 оператори Системи Bitbon зобов’язані регулярно 

між собою взаємодіяти з метою проведення цифрової 
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модернізації процесів для підтримки та розвитку 

інформаційно-технологічної інфраструктури Системи 

Bitbon (Положення 48 Публічного контракту Системи 

Bitbon). 

 

Запитання № 18: Чи можлива фіксація дій ідентифікованих сторін за 

допомогою ідентифікатора транзакції?  

Відповідь: Так (варіант А). 

Обґрунтування: Згідно з офіційним інформаційним ресурсом Системи 

Bitbon (www.bitbon.space), кожній транзакції токену 

блокчейну Bitbon у Системі Bitbon присвоюється 

унікальний ідентифікатор транзакції, який дозволяє 

отримати доступ до інформації (інформаційного 

ресурсу), що містить дані про адреси обліку (Assetbox) 

відправника та одержувача, а також обсяг допуску 

(права на доступ), що передається за допомогою 

транзакції. Отже, у Системі Bitbon здійснюється 

фіксація дій ідентифікованих сторін за допомогою 

ідентифікатора транзакції.  
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5. Аналіз результатів дослідження 

Ґрунтуючись на підході до діагностики токену блокчейну на 

відповідність цифровому активу, який викладено в Методичному посібнику, 

на цьому етапі проводиться аналіз результатів тестування характеристик 

токену блокчейну Bitbon із використанням таблиці 2 (що складається з 

Кроків 1–3), у межах якого максимально можлива сумарна кількість балів 

складає 16, а мінімальна — 0 балів.  

Таблиця 2 

Крок 1. Визначення значення відповіді для кожного з питань 

 1 2 

№ 

питання 

 

У цій колонці 

в  позначили для кожного з 

питань відповідь, отриману в 

межах тестування характеристик 

токену блокчейну Bitbon 

У цій колонці зазначили результат 

для кожного питання згідно з 

таким значенням відповідей: 

А = 1, Б = 0, В = 0 

1 А    Б    В 1 

2 А    Б    В 1 

3 А    Б    В 1 

4 А    Б    В 1 

5 А    Б    В 1 

6 А    Б    В 1 

7 А    Б    В 1 

8 А    Б    В 1 

9 А    Б    В 1 

10 А    Б    В 1 

11 А    Б    В 1 

12 А    Б    В 1 

13 А    Б    В 0 

14 А    Б    В 1 

15 А    Б    В 1 

16 А    Б    В 1 

17 А    Б    В 1 

18 А    Б    В 1 
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Крок 2. Визначення значень 

№ 

крите

рію 

1 2 3 4 

Назва критерію 

Номери 

двох 

питань, 

відповідних 

кожному 

критерію 

До цієї колонки 

перенесли 

значення з 

колонки 2 

Кроку 1, які 

відповідають 

кожному 

питанню  

У цій колонці було 

вказано значення, 

отримане шляхом 

простого множення 

двох значень 

відповідей, 

відповідних кожному 

критерію, у колонці 3 

Кроку 2 

1 Унікальність 
1 1 

1 
10 1 

2 Ідентифікованість 
2 1 

1 
11 1 

3 Регламентованість 
3 1 

1 
12 1 

4 Сесійність 
4 1 

0 
13 0 

5 Похідність 
5 1 

1 
14 1 

6 Верифікованість 
6 1 

1 
15 1 

7 Транспарентність 
7 1 

1 
16 1 

8 Децентралізованість 
8 1 

1 
17 1 

9 Ураховуваність 
9 1 

1 
18 1 
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Крок 3. Визначення відповідності результатів, отриманих у межах опитувальника, 

критеріям цифрового активу 

№ 

1 2 3 

До цієї колонки 

перенесли значення 

колонки 4 Кроку 2 

Дія 

У цій колонці записали результат 

виконаного простого множення значень, 

вказаних у колонках 1 і 2 Кроку 3 

1 1 × 1 1 

2 1 × 1 1 

3 1 × 1 1 

4 0 × 1 0 

5 1 × 2 2 

6 1 × 2 2 

7 1 × 2 2 

8 1 × 2 2 

9 1 × 4 4 

 

Шляхом простого множення значень у колонці 3 Кроку 3 отримали таку 

загальну суму балів для токену блокчейну Bitbon — 15. 
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6. Інтерпретація результатів дослідження 

Згідно з Методичним посібником, на цьому етапі діагностика 

характеристик токену блокчейну Bitbon на відповідність цифровому активу 

здійснена на основі нормального розподілу показників, зазначених  

у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Шкала оцінки показників токену блокчейну 

Діапазон, бали Результат 

1–8 

ТБ не відповідає цифровому активу, тобто не є 

цифровим активом. 

Отриманий результат свідчить про достовірний факт 

відсутності необхідного ступеня відповідності токену 

блокчейну цифровому активу 

9–12 

 

ТБ умовно може бути цифровим активом, але 

фактично ним не є. 

Такий умовно-заперечувальний результат заснований на 

тому, що характеристики токену блокчейну можуть бути 

відповідними всім чотирьом категоріям цифрового 

активу, але отримана при цьому кількість балів не є 

достатньою для отримання достовірних показників з 

метою визначення ТБ як цифрового активу 

13–16 

ТБ відповідає цифровому активу, тобто є цифровим 

активом. 

Цей результат вказує на необхідний ступінь 

відповідності токену блокчейну цифровому активу, тобто 

на те, що він є цифровим активом 
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За результатами діагностики токену блокчейну Bitbon на відповідність 

цифровому активу, загальна сума балів становить 15. Інтерпретація 

результатів проведеного для токену блокчейну Bitbon дослідження дозволяє 

стверджувати таке:  

отриманий у ході проведення діагностики результат вказує на 

необхідний ступінь відповідності токену блокчейну цифровому активу, тобто 

на те, що  

 

токен блокчейну Bitbon є цифровим активом. 
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7. Примітки 

Як результат проведеної діагностики було визначено ступінь 

відповідності токену блокчейну Bitbon цифровому активу, виражена в 

загальній сумі балів, що дорівнює 15 із 16 можливих. Цей показник 

пояснюється невідповідністю цифрового активу Bitbon критерію 

«Сесійність», а саме відсутністю в Протоколі Bitbon (зокрема в його 

Додатках) вказівки на подію, яка впливає на термін дії цифрового активу 

Bitbon.  

Так само неможливість зазначити подію, яка впливає на термін дії 

цифрового активу Bitbon, детермінована його безтерміновим характером 

існування. Отже, жоден із регламентуючих документів не обмежує термін 

обертання цифрового активу Bitbon.  

 

Науково-правовий висновок 

«Діагностика токену блокчейну Bitbon на 

відповідність цифровому активу» підлягає 

опублікуванню на централізованому 

інформаційному сервісі про цифрові 

активи digitalassettest.org. 
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8. Терміни та визначення  

1. Актив (Asset) — майно та/або права (майнові, немайнові), що 

виступають цінністю, зокрема цифрові активи, гроші та різного роду роботи, 

послуги.  

2. Балансовий облік цифрових активів (Balance accounting of 

digital assets) — метод визначення різниці між надходженнями та витратами 

цифрових активів на певний момент за адресою їх обліку, який базується на 

реєстрації та обліку транзакцій токену блокчейну та реалізується програмним 

забезпеченням вузла мережі блокчейну. 

3. Блокчейн (Blockchain) — 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.  

4. Верифікація — це процес підтвердження істинності особистості 

на підставі документів, представлених перевіряючою стороною.  

5. Власник одиниці токену блокчейну Bitbon або її частини — 

фізична особа або суб’єкт господарської діяльності без персоналізації чи 

обмеження у використанні.  

6. Документ (Document) — зафіксована у цифровому вигляді 

інформація, якою встановлюються певні атрибути та властивості цифрового 

об’єкта, правила й умови його створення та обертання в інформаційній 

системі, а також порядок його виконання. Існує також у комплексному 

вигляді, тобто становить сукупність структурно-самостійних цифрових 

документів, що встановлюють окремо взяті аспекти, які, згідно зі своїм 

цільовим призначенням, регламентує документ у цілому. 

7. Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів 

певної довжини, який присвоюється транзакції токену блокчейну в 

середовищі його обертання.   
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8. 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.  

9. Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких 

правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що спричинила подію в 

межах Системи Bitbon.  

10. Правила та умови використання ТБ (Terms and conditions of 

using a BT) — це відображені в інформаційному ресурсі відомості, які 

визначають закономірності, приписи та принципи керівного характеру, що 

лежать в основі, для обертання буквено-цифрового ідентифікатора, який 

зареєстрований у блокчейні та надає своєму власникові певний обсяг прав 

доступу до інформаційного ресурсу.  

11. Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його 

власнику право, яке утворюється від права на цінність. 

12. 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. 

13. Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, 

один із видів суспільного договору статутного характеру, — основоположна 

конститутивна угода компанії Simcord, як засновника Системи Bitbon, із 

усіма учасниками Системи Bitbon, де Simcord також є оператором Систем 

Bitbon. 

14. Створювач ТБ (Creator of a BT) — суб’єкт, який прямо або 

опосередковано (як замовник) виражає вартість, важливість, корисність 

об’єкта шляхом створення буквено-цифрового ідентифікатора, що 
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зареєстрований у блокчейні та надає своєму власникові певний обсяг прав 

доступу до інформаційного ресурсу. 

15. Технологія розподіленого реєстру (Distributed ledger 

technology) — новий підхід до запису та обміну даними між декількома 

сховищами даних (також відомих як книги або реєстри). Ця технологія 

дозволяє записувати, спільно використовувати і синхронізувати транзакції та 

дані в розподіленій мережі різних учасників мережі. 

16. Токен блокчейну (Blockchain token) — одиниця обліку, що 

обертається в розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з унікальним 

ідентифікатором.  

17. Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який 

для ведення своєї діяльності в Системі Bitbon використовує Bitbon. 

18. Хеш транзакції — унікальний набір символів із букв і цифр 

(ідентифікатор) фіксованої довжини, що присвоюється транзакції токену 

блокчейну в середовищі його обертання та формується внаслідок 

перетворення масиву даних довільної довжини. 

19. Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, 

яке також може виражатися різними одиницями вимірювання залежно від 

сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є така 

цінність. 

20. Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права 

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

унікального ідентифікатора. 

21. UTXO (Unspent Transaction (TX) Output) — це вихід 

невитраченої транзакції, який можна використовувати як вхід у новій 

транзакції.  
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