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Без капіталу неможливо розпочати бізнес, адже навіть найменше 

підприємство вимагає певної суми, щоб зареєструвати його в органах виконавчої 

влади, відкрити рахунок у банку, виготовити печатки і штампи, придбати 

необоротні і оборотні активи, найняти працівників тощо. Основу власного 

капіталу складає статутний капітал. Він є необхідною умовою утворення і 

функціонування будь-якої юридичної особи. Статутний капітал - основне 

джерело власних коштів на підприємстві. Саме тому ця тема була і залишається 

актуальною і сьогодні. Сучасний період розвитку цивілізації неможливо уявити 

без постійного інформаційного обміну, що відбувається за допомогою системи 

мережі Інтернет. Поширення інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх 

впровадження майже в усі сфери суспільного життя зумовило виникнення нових 

об’єктів, які не мають матеріальної форми вираження, проте становлять значну 

економічну або сентиментальну цінність. Мова йде про появу  віртуальних 

активів. 

Метою даної роботи є дослідження правової природи віртуальних активів, 

особливостей їх цивільного обігу, а також встановлення можливості поширення 

на них правового режиму власності в українському законодавстві. 

Інтернет змінює сучасну соціальну реальність, вводить нові інститути, які не 

мають прямих аналогів: соціальні мережі, онлайн-ігри, розраховані на 

необмежену кількість учасників, електронні гроші тощо. Саме у віртуальному 

просторі виникають електронні відносини та нові, нематеріальні об’єкти, які 

потребують ефективних цивільно-правових засобів регулювання, та 

зумовлюють необхідність виявлення балансу між механізмами саморегулювання 

цих відносин і важливістю запровадження державної політики в електронній 

сфері. 
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Зараз багато країн задаються питаннями державної правової політики у сфері 

регулювання криптовалюти і технології блокчейн. Для того щоб оцінити, яким 

чином здійснювати регулювання, необхідно зрозуміти, в яких сферах 

застосовується ця технологія і які суспільні відносини вона зачіпає. Ряд держав 

відносить здійснення діяльності, пов’язаної з криптовалютами, виключно до 

фінансової сфери. В такому випадку основою підходу державного регулювання 

ринку криптовалюти служить діяльність, яка забезпечує податкові надходження 

в бюджет країни від вказаного виду діяльності. 

Віртуальні активи є поняттям, яке протягом останніх 5 років міцно увійшло 

в наш світ. Навколо них формуються ринки, з ними проводяться транзакції, в них 

інвестують та їх інвестують в інші об'єкти.  

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження» (№361-ІХ), 

віртуальним активом є цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у 

цифровому форматі або переказувати, та яке може використовуватися для 

платіжних або інвестиційних цілей. 

Якщо взяти до уваги  визначення, то для того щоб об'єкт вважався 

віртуальним активом, він має відповідати трьом критеріям: 

• наявність вартості (value) 

• можливість до обігу в цифровому форматі (transferability) 

• можливість до його обміну на інші об'єкти цивільного права (payment or 

investment purpose). 

Беззаперечною перевагою такого підходу є технологічна нейтральність, що 

дозволяє не звужувати перелік віртуальних активів до криптовалют або інших 

інструментів, що створені відповідно до технології DLT (distributed ledger 

technology) — системи розподіленого реєстру, найбільш відомим окремим 

прикладом якої є блокчейн. Незалежно від технологічної платформи, 

віртуальний актив може представляти цінність для суспільства або його окремих 

представників та мати свою вартість, або його цінність визначається через інші 

об'єкти цивільного права, які до нього «прив'язані» та перебувають в цивільному 

обігу. Оскільки віртуальний актив існує у цифровій формі, здатність до обігу 

означає можливість його переказу або передачі в такій самій формі. Звичайно, 

крім суто технологічних обмежень обігу віртуальних активів, мають існувати 

правові обмеження, спрямовані на врегулювання суспільних правовідносин 

щодо таких віртуальних активів, як з позиції публічного, так і приватного права.  

Віртуальний актив — це сукупність даних в електронній формі, яка має 

вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Прикладом віртуальних 

активів є криптовалюти, серед яких найпопулярнішими є Bitcoin, Ethereum, 

Tether, Litecoin тощо. 

Розглянемо один із віртуальних активів криптовалюти, такий як Bitcoin (далі-

Біткоін). 

Саме біткоін став найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою. Ця 

віртуальна валюта є децентралізованою, всі операції з її участю анонімні, а центр 

емісії відсутній. Вона не має купюр, її неможливо взяти в руки, оскільки вона 
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повністю базується на криптографічних методах. Торгові угоди проводяться 

тільки в електронному форматі, а операції купівлі-продажу цієї валюти можна 

здійснити через онлайнбіржі (наприклад BTC-Е). За допомогою спеціальних 

обмінних пунктів в онлайн-мережах (WebMoney) або через брокера Форексу 

(FXOpen) криптовалюту можна обміняти на основні валюти світу. Також 

біткоіни можна отримати в результаті прийняття оплати за надані товари та 

послуги або через купівлю безпосередньо у іншого власника. Ще одним 

способом отримання цифрової валюти є майнінг. Його зміст полягає в тому, що 

на комп’ютери користувачів, які знаходяться в різних точках планети, 

встановлюють спеціальне програмне забезпечення за допомогою якого в 

результаті вирішення певних математичних завдань генеруються біткоіни. 

Мережа біткоін заснована на «блокчейн» (ланцюжку блоків) і є публічним 

регістром, який зберігає дані про всі транзакції системи. Дані транзакції захищені 

електронними підписами користувачів – учасників мережі, які видобувають 

біткоін чи проводять з ними будь-які операції. Зовнішньо система працює 

аналогічно будьякій електронній платіжній системі, наприклад, Webmoney. 

Біткоіни діляться на дробові частини, мінімальна з яких складає 0,00000001 

біткоіна. Мінімальну одиницю біткоін часто називають Сатоші – на честь її 

засновника. Таким чином, 1 біткоін = 100 млн Сатоші. У 2011 році американська 

компанія випустила готівкові біткоіни у вигляді монет декількох номіналів і 

позолочених злитків, які стали предметом колекціонування і сьогодні мають 

велику інвестиційну цінність. 

Найбільш важливими причинами можливого знецінення біткоінів аналітики 

називають повну відсутність його інфляції і бажання взяти оборот криптовалюти 

під державний контроль. Остання ймовірно викликана бажанням держави 

сконцентрувати функції грошової емісії в своєму розпорядженні і не допустити 

утворення альтернативних джерел емісії платіжних засобів, що не піддаються 

державному регулюванню. Фізично заборонити інтернет-операції з біткоінами 

практично неможливо, оскільки в такому разі потрібен доступ до кожного 

комп’ютерного пристрою, а це заборонено законодавством більшості країн, 

оскільки є втручанням в особисте життя. Обмеження можуть вноситися тільки в 

процес обміну віртуальних валют на реальні гроші, заборонивши діяльність 

таких обмінників, що сьогодні також має місце. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що 

криптовалюта є привабливим об’єктом для інвестицій. ЇЇ популярність з кожним 

днем зростає. Вкладення у криптовалюту часто супроводжуються як ризиком 

втрати, так і можливістю добре заробити. Ідея створення нових заснована на 

новітніх технологіях за принципами криптографії з метою функціонування як 

безпечної, анонімної, децентралізованої, стабільної віртуальної валюти. 

Найпоширенішим видом криптовалют сьогодні є біткоіни. Вони ж є й 

найдорожчими з-поміж інших:  вартість одного біткоіна сьогодні становить 

близько 58, 582 тисяч доларів США. 
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