
ISSN 1995-6134 

46 

 

Forum Prava, 2021. 67(2). 46–53 
(Research Article) 

УДК 347.1(477) 
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4650275 

Є.О. МІЧУРІН, 
професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського  
національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, 
професор, м. Харків, Україна; e-mail: michurin@karazin.ua; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4283-4604  

І.Є. МІЧУРІН,  
студент факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету 
радіоелектроніки, м. Харків, Україна; e-mail: ihor.michurin@nure.ua;  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0998-5470 

КРИПТОВАЛЮТА В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ  

ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА ОБМЕЖЕНЬ  
I.O. MICHURIN,  
Professor, Chair of Civil Law Disciplines, V.N. Karazin Kharkiv National University,  
Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: michurin@karazin.ua; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4283-4604 

I.I. MICHURIN,  
Student, Faculty of Computer Science, Kharkiv National University of Radio Electronics,  
Kharkiv, Ukraine; e-mail: ihor.michurin@nure.ua;  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0998-5470 

CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE: PROBLEMS OF RECOGNITION,  
DEFINITION OF THE LEGAL NATURE AND RESTRICTIONS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Попри існування правовідносини із криптовалютами їх законодавче регулювання не відбу-
лося. Проблема закріплення у законі криптовалют є загальносвітовою. Окремі держави (Китай) забороняють крипто-
валюти. Мальта, Швейцарія та інші держави мають законодавство про криптовалюти.  Проблемою є визначення 
криптовалюти як об’єкту цивільних прав. Важливо з’ясувати її правову природу. Метою роботи є визначення крип-
товалюти як об’єкту цивільних прав та виявлення її правової природи. Використані такі методи: діалектичний – для 
співставлення криптовалюти з іншими об’єктами цивільних прав; формально-логічний – для визначення правової 
природи криптовалюти; системно-структурний – для виявлення криптовалюти у системі об’єктів цивільного права. 
Результати. Відсутність правового регулювання криптовалют заважає охороні та розвитку прав і інтересів осіб, що 
здійснюють їх щодо криптовалюти. Обіг криптовалют має регулюватися цивільним законодавством. Доведено, що 
криптовалюти мають зайняти самостійне місце серед об’єктів цивільних прав. Криптовалюта належить до групи вір-
туальних благ. Остання почала формуватися із розвитком комп’ютерних (ІТ) технологій. Виявлені окремі риси, що 
визначають правову природу криптовалют та інші віртуальних благ. Вони не мають чіткої уречевленої форми. Вони 
можуть швидко змінювати матеріальні носії. Від цього їхня цінність залишається незмінною. Ці об’єкти  є оборотоз-
датними. Вони продаються, даруються, обмінюються на майно, товари, послуги тощо. Потрібним є подальше право-
ве регулювання криптовалют у приватному праві.  Висновки. Криптовалюта є відмінною від грошей та інших об’єктів 
цивільних прав. На криптовалюту в суб’єктів цивільного права виникають абсолютні права. Вони підтверджують на-
лежність криптовалюти певній особі. Криптовалюти здатні бути об’єктом зобов’язань.  

Ключові слова: криптовалюта; віртуальні блага; об’єкти цивільних прав 

*** 

Problem statement. Despite the existence of a legal relationship with cryptocurrencies, their legislative regulation has not 
taken place. The problem of enshrining cryptocurrencies in law is global. Some states (China) ban cryptocurrencies. Malta, 
Switzerland and other countries have legislation on cryptocurrencies. The problem is to define cryptocurrency as an object 
of civil rights. It is important to find out its legal nature. The purpose of the work is to define cryptocurrency as an object of 
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civil rights and to reveal its legal nature. The following methods are used: dialectical – to compare cryptocurrency with other 
objects of civil rights; formal-logical – to determine the legal nature of cryptocurrency; system-structural – to detect 
cryptocurrency in the system of objects of civil law. Results. The lack of legal regulation of cryptocurrencies hinders the 
protection and development of the rights and interests of those who exercise them in relation to cryptocurrencies. The 
circulation of cryptocurrencies should be regulated by civil law. It has been proven that cryptocurrencies should take an 
independent place among the objects of civil rights. Cryptocurrency is different from money and other objects of civil rights. 
Civil rights entities have property rights to cryptocurrency. Cryptocurrency belongs to the group of virtual goods. The latter 
began to take shape with the development of computer (IT) technology. Some features that determine the legal nature of 
cryptocurrencies and other virtual goods have been identified. They do not have a clear materialized form. They can change 
material media quickly. As a result, their value remains unchanged. These facilities are operational. They are sold, donated, 
exchanged for property, goods, services, etc. Further legal regulation of cryptocurrencies in private law is needed. 
Conclusions. Cryptocurrency is different from money and other objects of civil rights. Civil rights entities have property 
rights to cryptocurrency. They confirm that the cryptocurrency belongs to a certain person. Cryptocurrencies can be subject 
of obligations. 

Key words: cryptocurrency; virtual goods; objects of civil rights 
 

Постановка проблеми 

Проблема визнання державою криптовалют 
є загальносвітовою. Такі держави як Мальта, 
Швейцарія, Білорусь та Канада сприяють роз-
витку криптовалют і мають відповідну нормати-
вну базу. У Великобританії криптовалюти не є 
офіційно визнаним засобом платежу (не є гро-
шима), утім є вимоги щодо реєстрації трейдерів 
криптовалют у державній установі – FCA. У 
США втілено багато обмежень і регулятивних 
процедур щодо криптовалют, загалом вони не 
заборонені. У Китаї криптовалюти фактично за-
боронені.  

Криптовалюта як об’єкт цивільних прав ще 
чітко не врегульована чинним законодавством 
України. Відсутність правового регулювання 
криптовалют заважає охороні та розвитку прав 
й інтересів осіб, що здійснюють їх щодо крипто-
валюти. Відтак, правове врегулювання крипто-
валюти як об’єкту цивільних прав в Україні 
сприятиме захисту прав суб’єктів цивільного 
права у відповідній сфері правовідносин.  

Стан розробленості проблеми криптовалюти 
як об’єкту цивільних прав наступний. В.Л. Скри-
пник визначив криптовалюту як об’єкт цивільних 
прав. Зокрема, він відзначив, що об’єктами ци-
вільних прав є речі, у тому числі гроші, цінні па-
пери, криптовалюта, інше майно, тварини, біо-
логічні матеріали, електроенергія, майнові 
права, результати робіт, послуги, результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, 
а також інші матеріальні та нематеріальні блага 
[1, c.4]. І.В. Давидова приділила увагу технології 
Блокчейн [2, c.146], завдяки якій наразі існує 
криптовалюта. Дарко Стошич, Душан Стошич, 
Т. Людермір і Т. Стошич (Stosic et al., 2019) від-
значають, що цифрові активи, які називаються 

криптовалютами, створюють нові парадигми, а 
також альтернативні засоби капіталу [3, c.548]. 
Утім, правова природа криптовалюти не була 
остаточно визначена у наявних дослідженнях. 
Тому метою статті є визначення криптовалюти 
як об’єкту цивільних прав та виявлення її пра-
вової природи. Її новизна полягає в новому пог-
ляді на криптовалюту як об’єкт цивільних прав, 
що є відмінним за своєю правовою природою 
від грошей, валютних цінностей, не охоплюєть-
ся дефініцією інформації тощо. Завданнями є 
виявити окремі риси, що визначають правову 
природу криптовалюти, з’ясувати можливість 
обмежень прав осіб та визнати теоретичну мо-
жливість її визнання як об’єкта цивільних прав.  
Блокчейн та інші технології для існування 
криптовалют: короткий аналіз 

Криптовалюта існує завдяки технології Блок-
чейн (Blockchain). Block chain від block – блок, 
chain – ланцюг – розподілена база даних, що 
зберігає впорядкований ланцюжок записів (так 
званих блоків), що постійно довшає. Сутність 
цієї технології полягає у тому, що вона перед-
бачає зберігання тої ж самої інформації одноча-
сно на великій кількості носіїв у багатьох корис-
тувачів та на різних серверах. Вони, на думку У. 
Мукерджі та А. Скеллум (Mukhopadhyay and 
Skjellum, 2016), покладаються на безпечну стру-
ктуру даних розподіленого реєстру; майнінг є 
невід'ємною частиною таких систем [4, c.745]. 
Відтак, дані захищено від підробки та спотво-
рення. Це дозволяє забезпечити надійність збе-
рігання інформації та вберегти її від підроблен-
ня. Якщо на одному з носіїв інформація буде 
відрізнятися від розміщеної на інших носіях ін-
формації, то блокчейн автоматично розпізнає 
невірну інформацію та не враховує її під час 
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роботи системи, яка забезпечує обіг криптова-
люти.  

Крім Біткоїну, який на сьогодні є однією з 
найбільш відомих криптовалют, існують й інші: 
загальні або локальні (внутрішні)  криптовалю-
ти. Ресурсами та блокчейн-платформами для 
створення криптовалюти є: GiHub, Etherium, The 
World Exchange, NEO, NEM, Ripple, Waves то-
що. Такі сервіси зазвичай вміщують фреймвор-
ки – набір інструментів, які функціонують у рам-
ках однієї платформи та дозволяють здійсню-

вати розробку програмного забезпечення для 
існування криптовалюти, цифрових токенів 
(умовних одиниць виміру певної криптовалюти). 
Коли нова криптовалюта як товар з’являється 
на крипторинку, її розміщують у ICO Initial Coin 
Offering (первісне розміщення токенов), своєрі-
дній криптобіржі. Це робиться для залучення 
подальших інвестицій у цю криптовалюту, визна-
чає її подальшу цінність на ринку криптовалют. 

Недоліками Блокчейна є великий розмір 
файлів та, відповідно, комп’ютерних ресурсів, 
який займає кожна криптовалюта, що в них ро-
зміщена, та значні витрати енергоресурсів (еле-
ктроенергії) на підтримку обладнання, що об-
слуговує криптовалюту у Блокчейні. Відтак, 
наразі почали розвиваються й інші, більш дос-
коналі технології. Наприклад, DAG (Directed 
Acyclic Grahp) – технологія спрямованого ацик-
лічного графу, що характеризується вдоскона-
леною верифікацією даних через перевірку усіх 
трансакцій всіма вузлами мережі без форму-
вання блоків, що потребує меншої кількості об-
числювальних ресурсів. 

Такі технічні подробиці необхідні для розу-
міння: забороняти криптовалюти за засадничим 
підходом приватного права – дозволено усе, що 
прямо не заборонено навряд чи розумно. Адже 
розвиток комп’ютерних технологій буде постійно 
випереджати існуючи заборони.  

Все, що здатне задовольнити різноманітні 
потреби людей, як зазначає О.В. Даниленко, 
називається у праві благом [5, c.21]. Блага мо-
жуть купуватися, обмінюватися на майно, робо-
ти, послуги згідно до закону. Оскільки зараз у 
праві (ст.177 ЦК України) об’єкт цивільних прав 
визначається через категорію "благо", є підста-
ви стверджувати про існування віртуальних 
благ. До них належить криптовалюта. Відтак, 
потрібним є виважене правове регулювання 
вказаних благ, зокрема, криптовалют у приват-
ному праві.  

Правова природа криптовалют 

Криптовалюта – це програмний код (набір 
символів, цифр та букв), що є об'єктом права 
власності, який може виступати засобом міни, 
та відомості про який вносяться й зберігаються 
у системі блокчейн в якості облікових одиниць 
поточної системи блокчейн у вигляді даних 
(програмного коду) – Проект Закону України 
"Про обіг криптовалют в Україні" від 06.10.2017 
р. № 7183 [6].  

Зважаючи на вказане раніше, одним із недо-
ліків такого визначення є його прив’язка до тех-
нології Блокчейн. Якщо до криптовалюти буде 
застосована інша технологія, то за запропоно-
ваним у проекті Закону поняттям це вже буде 
начебто не криптовалюта, утім, це не так. Тому 
процитоване визначення криптовалюти позбав-
лене властивості універсальності, невиправда-
но звужує сутність криптовалюти й не враховує 
повністю її природу – потенційну адаптивність 
до інших, ніж Блокчейн, технологій. 

Наразі практика обігу криптовалют в Україні 
випереджає їхнє правове регулювання. Належ-
ному правовому регулюванню криптовалют за-
важає недостатня розробленість цього об’єкту 
цивільних прав у теорії, а відтак – відсутність 
чіткого розуміння його правової природи, обме-
жень, що мають вводитися державою як регу-
лятором. 

Для того, щоб з’ясувати правову природу 
криптовалют, необхідно визначити, чи є вони 
об’єктом цивільних прав і якщо так, то яким са-
ме. Підставою, щоб зробити припущення про 
належність криптовалют до об’єктів цивільного 
права, є Концепція оновлення Цивільного коде-
ксу України. У ній звертається увага на розши-
рення переліку об’єктів цивільних прав, серед 
яких вказана й криптовалюта [7, c.10].  

С.І. Шимон властивість об’єктоздатності ви-
значає як можливість певного блага виступати 
об’єктом цивільних правовідносин, що забезпе-
чується його підвладністю людині, тобто такою 
його властивістю, яка дозволяє особі панувати 
над ним для задоволення відповідних інтересів 
[8, c.82]. Криптовалюта відповідає цим критері-
ям, адже належність особі криптовалюти підт-
верджується записом – ідентифікатором у Бло-
кчейні й особа може розпоряджатися нею для 
задоволення власних інтересів.  

Згідно ст.177 ЦК України, об'єктами цивіль-
них прав є речі, у тому числі гроші та цінні папе-
ри, інше майно, майнові права, результати ро-
біт, послуги, результати інтелектуальної, твор-
чої діяльності, інформація, а також інші матері-
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альні і нематеріальні блага [9]. Відтак, об’єктами 
цивільних прав можуть бути матеріальні і нема-
теріальні блага. Крім матеріальних благ, циві-
льне право вміщує й нематеріальні: честь, гід-
ність, інформацію, результати інтелектуальної, 
творчої діяльності тощо. Тобто, виключний пе-
релік таких благ у ЦК України відсутній. Це дає 
підстави для розширювального тлумачення 
ст.177 ЦК України й висновку, що не лише 
об’єкти цивільних прав, прямо визначені у ній, 
можуть належати до таких, але й "інші матеріа-
льні і нематеріальні блага", про що прямо у ній 
зазначено. 

Очевидно, й інші об’єкти, що підпадають під 
правове регулювання цивільного законодавства, 
які не заборонені до цивільного обігу законом 
(ч.2 ст.178 ЦК України), можуть бути об’єктами 
цивільних прав, підпадаючи під цей відкритий 
перелік об’єктів цивільних прав, висловлених за-
вершальною фразою ст.177, що їх визначає: "та-
кож інші матеріальні і нематеріальні блага". Від-
так, у першому наближенні є підстави вважати 
криптовалюту, з урахуванням вказаних вище за-
стережень, об’єктом цивільних прав. 

Немає прямої заборони щодо обігу крипто-
валют у законі (додержано застереження, що 
встановлено у ч.2 ст.178 ЦК України). Також не-
обхідно зазначити, що криптовалюта підпадає 
під врегулювання нормами цивільного законо-
давства. Адже згідно ч.1 ст.1 ЦК України, циві-
льним законодавством регулюються особисті 
немайнові та майнові відносини (цивільні відно-
сини), засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх учас-
ників [9]. Правовідносини з обігу криптовалют 
здійснюються на рівній основі між їхніми учас-
никами, не засновані на адміністративному під-
порядкуванні. Вони базуються на вільному во-
левиявленні, майновій самостійності учасників 
цих правовідносин. 

Після визначення криптовалюти як об’єкта 
цивільних прав слід з’ясувати, який саме це 
об’єкт. Криптовалюту не можна вважати гроши-
ма у розумінні ст.192 ЦК України. Адже у ній 
грошима визначається грошова одиниця Украї-
ни – гривня (ч.1) або ж іноземна валюта (ч.2). 
Криптовалюта не належить ані до перших, ані 
до других, оскільки вона не емітована жодною 
державою. У літературі правильно зазначаєть-
ся, що незважаючи на схожість криптовалюти з 
іншими об'єктами цивільних прав, слід визнати, 
що вона – абсолютно нове явище, аналогів яко-
го раніше не було. Спосіб створення криптова-
люти та той факт, що вона не забезпечена 

будь-якими активами, не дозволяє однозначно 
класифікувати її як гроші, включаючи електронні 
гроші, які завжди забезпечені реальними гро-
шима. Випуск криптовалюти не може контролю-
ватися та регулюватися будь-яким зовнішнім 
суб'єктом, оскільки він реалізований на основі 
зазначеного програмного алгоритму [10, c.4]. 

Згідно з Листом Держспецзв’язку України від 
19.06.2018 року № 04/02/02-1909, майнінг крип-
товалют не належить до ліцензованих видів по-
слуг. Національний банк України та Національ-
на комісія, що здійснює регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг ще 30.11.2017 року 
зробили заяву щодо статусу криптовалют в Ук-
раїні, де вказали: "…складна правова природа 
криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошо-
вими коштами, ані валютою і платіжним засо-
бом іншої країни, ані валютною цінністю, ані 
електронними грошима, ані цінними паперами, 
ані грошовим сурогатом" [11]. Отже, напряму 
застосовувати до криптовалют спеціальне пра-
вове регулювання щодо валют, платіжних засо-
бів іншої країни, валютних цінностей, електрон-
них грошей немає підстав. 

Якщо передбачити, що криптовалюта є не-
матеріальним благом, необхідно звернутися до 
глави 15 ЦК України, яка визначає види нема-
теріальних благ: результати інтелектуальної, 
творчої діяльності; інформація; особисті немай-
нові блага. Цей перелік нематеріальних благ у 
главі 15 ЦК України є вичерпним. Криптовалюта 
не є результатом інтелектуальної, творчої дія-
льності людини, оскільки відсутній творчій, уні-
кальний характер при її виникненні: це є цикліч-
ний процес як результат майнингу. Практика 
іноді йде шляхом обліку криптовалют, належних 
юридичній особі як об’єктів права інтелектуаль-
ної власності. Це є юридична фікція. Криптова-
люта хоча і є продуктом технології Блокчейн та 
із нею пов’язаних, окрема її кількість, що обліко-
вується як активи юридичної особи, об’єктом 
права інтелектуальної власності не є. 

Криптовалюта не є особистим немайновим 
благом (до яких належать честь, гідність, ділова 
репутація), оскільки відокремлена від особи, є 
відчужуваним благом. 

Також у Главі 15 ЦК України до нематеріаль-
них благ належить інформація. Згідно ч.1 ст.200 
ЦК України, інформацією є будь-які відомості 
та/або дані, які можуть бути збережені на мате-
ріальних носіях або відображені в електронному 
вигляді [9]. Криптовалюта, оскільки вона є да-
ними, відображеними у електронній формі, на-
чебто підпадає під визначення інформації. Утім, 
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інформації притаманні, зокрема, такі властивос-
ті як можливість збереження в особи, яка її пе-
редала; можливість тиражування та поширення 
в необмеженій кількості екземплярів без зміни її 
змісту. Криптовалюта передається від однієї 
особи до іншої та не має можливості тиражу-
вання, залишення одночасно в особи, що її пе-
редає, як інформація. Відтак, правова природа 
криптовалюти інша, ніж у інформації. Інформа-
ція про наявність криптовалюти в особи та сама 
криптовалюта – різні об’єкти цивільних прав. 

Іншим об’єктом цивільних прав є майнові 
права. Їх найбільш широке визначення надано у 
ст.3 Закону України "Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні". У ній вказано, що майновими правами, 
які можуть оцінюватися, визнаються будь-які 
права, пов'язані з майном, відмінні від права 
власності, у тому числі права, які є складовими 
частинами права власності (права володіння, 
розпорядження, користування), а також інші 
специфічні права (права на провадження діяль-
ності, використання природних ресурсів тощо) 
та права вимоги. У останній нормі немає вичер-
пного переліку майнових прав, що дозволяє за-
стосувати розширювальне її тлумачення. Отже, 
під такими правами "визнаються будь-які права, 
пов'язані з майном" [12].  

Майнові права можуть виникати в осіб на 
об’єкти, які (як і криптовалюта) не мають чіткої 
уречевленої форми, можуть без втрати власти-
востей змінювати матеріальні носії. Так, згідно 
ст.15 Закону України "Про авторське право і су-
міжні права", до майнових прав автора (чи іншої 
особи, яка має авторське право) належать: ви-
ключне право на використання твору; виключне 
право на дозвіл або заборону використання 
твору іншими особами [13]. Пов’язаність із май-
ном криптовалюти полягає у її майновій ціннос-
ті, можливості бути проданою за грошові кошти, 
обмінюватися на інші майнові блага.  

Щодо криптовалюти можуть виникати абсо-
лютні права, які визначають її належність певній 
особі. Визнання відповідного абсолютного пра-
ва на благо за певною особою створює такий 
стан, коли усі інші особи, в яких відсутні права, 
мають загальний обов’язок утриматися від по-
сягання на абсолютне право. Крім того, закріп-
леність благ за певною особою, що відбуваєть-
ся завдяки абсолютному праву, може 
зобов’язувати особу [14, c.477]. Відтак, крипто-
валюти можуть бути об’єктом зобов’язань. Аб-
солютне право особи на криптовалюту як об’єкт 
цивільних прав дозволяє особі змінювати її на-

лежність на користь іншої особи: передавати за 
гроші або безоплатно, обмінювати на товари, 
роботи, послуги.  

Таким чином, криптовалюта є об’єктом циві-
льних прав, що серед інших має бути закріпле-
ним у цивільному законодавстві України.  
Обмеження прав осіб щодо криптовалют в 
Україні 

Сучасне право України спрямоване на роз-
виток прав осіб, адже у ст.3 Конституції України 
відзначено: права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Обмеження прав осіб встановлюють-
ся законом. Права та свободи можуть бути об-
межені у випадках, передбачених нею (ч.1 ст.64 
Конституції України [15]). У той саме час ст.1 
Першого протоколу до Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод 1950 р. вста-
новлює, що держава має право вводити в дію 
такі закони, які, на її думку, є необхідними для 
здійснення контролю за користуванням майном 
відповідно до загальних інтересів [16, c.117].  

Згідно ст.178 ЦК України, об'єкти цивільних 
прав можуть вільно відчужуватися або перехо-
дити від однієї особи до іншої в порядку право-
наступництва чи спадкування або іншим чином, 
якщо вони не вилучені з цивільного обороту, 
або не обмежені в обороті, або не є невід'ємни-
ми від фізичної чи юридичної особи. Види об'єк-
тів цивільних прав, перебування яких у цивіль-
ному обороті не допускається (об'єкти, вилучені 
з цивільного обороту), мають бути прямо вста-
новлені у законі [9]. Наразі законодавством Ук-
раїни не встановлені обмеження щодо обігу 
криптовалют. Вище вже було доведено, що 
криптовалюта є об’єктом цивільних прав. Відтак, 
згідно з ч.1 ст.178 ЦК України, криптовалюти 
можуть відчужуватися або передаватися від од-
нієї особи до іншої в порядку правонаступницт-
ва або іншим чином. 

Загальний підхід сучасного права (з ураху-
ванням ст.3 та інших Конституції України) поля-
гає у тому, що у правовій державі втручання у 
майнові права особи має бути винятковим, об-
ґрунтованим та обумовленим законними пра-
вами інших осіб чи суспільними інтересами, що 
можуть конкурувати з правами уповноваженого 
суб’єкта. При законодавчому врегулюванні об-
межень щодо криптовалюти має бути проведе-
на системна робота із залученням науковців, що 
знаються саме у сфері обмежень прав осіб. Ін-
ший підхід відкриває шлях до оскарження по-
рушення прав осіб через неправомірні обме-
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ження аж до ЕСПЧ. 
Необхідно зазначити, що через "віртуаліза-

цію" окремих процесів, що відбувається наразі 
та неврегульованість правом смарт-контрактів, 
криптовалюти та прав на неї можуть виникнути 
ситуації, коли особа вважатиме, що вона набу-
ла певне майно на підставі речового права. 
Скажімо, через певний "віртуальний доказ" цьо-
го (запис у Блокчейн тощо). Утім, факт переходу 
права власності може не відбутися де-юре, 
оскільки мають бути додержані відповідні про-
цедури згідно з цивільним законодавством, коли 
вони необхідні, зокрема – вимоги ст.182 та ін-
ших ЦК України (купівля нерухомості за крипто-
валюту) [17, c.129–130]. При здійсненні право-
чинів із криптовалютами необхідно враховувати 
існуючи законодавчі обмеження, зокрема, ті що 
стосуються необхідності додержання письмової 
нотаріальної форми окремих правочинів тощо.  
Висновки 

1. Криптовалюта є об’єктом цивільних прав, 
що серед інших має бути закріплена у цивіль-
ному законодавстві України. Криптовалюта є 
відмінною від грошей та інших об’єктів цивіль-

них прав. Абсолютні права на криптовалюту ви-
значають її належність певній особі. Криптова-
люти здатні бути об’єктом відповідних зо-
бов’язань.  

2. Криптовалюта через її специфіку має за-
йняти своє місце серед інших об’єктів цивільних 
прав. Її слід визначити серед групи віртуальних 
благ, що почала зароджуватися із розвитком 
комп’ютерних (ІТ) технологій та ще не знайшла 
належного правового регулювання. Такі об’єкти 
не мають уречевленої форми, утім складають 
цілком реальну цінність, є оборотоздатними у 
цивільному обігу: продаються, даруються, обмі-
нюються на майно, товари, послуги тощо. Від-
так, потрібним є подальше правове регулюван-
ня вказаних благ, зокрема, криптовалют у 
приватному праві.  
Конфлікт інтересів  

Автори статті повідомляють про відсутність 
будь-якого конфлікту інтересів.  
Вираз вдячності  

Дослідження не отримало фінансової підт-
римки з боку юридичних чи фізичних осіб. 
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