
Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

410 
 

 
УДК 35.380.10  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БІТКОЇНІВ В УКРАЇНІ  

Помаза-Пономаренко А. Л., 
начальник наукового відділу   
проблем державної безпеки  

навчально-науково-виробничого  
центру Національного університету 

цивільного захисту України,  
канд. наук з держ. управління 

Роміна А. А., 
курсант Національного університету  

цивільного захисту України 

Однією з відмінних тенденцій сучасного світу є обмеження 
фінансового насилля держави відносно ведення бізнесу. Даний 
концепт на відсутність зарегульованості з боку держави в цій сфе-
рі розвинувся у 90 рр. ХХ століття, зокрема під час формування 
такої політичної філософії, як лібертаріанство. Згідно із ним усі 
форми комерції повинні функціонувати поза контролем банків, 
податкових органів та судів. Це можливо за наявності децентралі-
зованої валюти. Така валюта свого часу була уведена Сатосі Нака-
мото. Він розробив платіжну систему «Bitcoin» або «ВТС» («Бітко-
їн»). Разом із тим її розвиток, на кшталт m-peso в Танзанії, криє в 
собі низку як переваг, так і недоліків, які можуть трансформувати-
ся в загрози для безпеки держави, суспільства й особистості. Наве-
дене вказує на актуальність обраної теми дослідження1. 

У продовження думок учених, які займаються означеною про-
блематикою, можемо відзначити, що перевагами, якими відзначаєть-
ся біткоїн, є такі: 1) свобода дій; 2) він дозволяє гарантувати особисту 
безпеку власника даного виду гаманця. Оскільки в списку його тран-
закцій кожна наступна посилається на попередню і так по ланцюжку 
до найпершої. Ці транзакції не залежать від формальних банківських 
систем, як наслідок, можливе ухилення від сплати податків. У світі, де 
валютою став біткоїн, цей список транзакцій зберігає в собі всю ін-

                                                 
1 Биткоин // Свободная энциклопедия. Википедия [Электронный 

ресурс] . Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD. 
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формацію щодо процедур купівлі та продажу. Водночас не існує жод-
ної людини або організації, яка б володіла зазначеним списком та 
слідкувала за порядком, адже його (списку) копію надали кожному 
користувачу, тільки вони є «наглядовою радою» у вирішенні означе-
ного питання. До речі, кошти, які перераховуються за допомогою 
аналізованої платіжної системи, ніхто не може заблокувати (власне, 
заарештувати), навіть тимчасово, за винятком власника закритого 
ключа (або особи, якій він став відомий)1. 

Слід констатувати, що відмивання грошей – одна з основних 
претензій, яка висувається противниками платформи «Біткоїн». 
Для операцій Даркнету, сайти якого неможливо відшукати зі зви-
чайного браузера, використання біткоїну є, на жаль, поширеною 
практикою. Даркнет гарантує користувачам анонімність і несе в 
собі загрозу розквіту торгівлі забороненими речами. На це, у свою 
чергу, звернули увагу у багатьох країнах світу, і намагаються за-
конодавчо врегулювати ситуацію, що склалася, зокрема в Китаї, 
Південній Кореї, деяких країнах СНД, у тому числі в Україні2. 

У нашій державі біткоїн може бути визнано, з одного боку, 
як новацію у фінансовому світі, а з іншого – як суттєву загрозу сис-
темі безпеки (глобальній, національній, регіональній). Тому так 
важливо забезпечити її поступальний легітимний розвиток у ме-
жах закону, що має детермінізувати правовий режим використан-
ня біткоїнів і діяльність органів держави в разі його порушення з 
метою забезпечення соціально-економічного розвитку й унемож-
ливлення виникнення подій за аналогією функціонування «МММ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Там само. 
2 Киберполиця захотела запретить биткоин в Украине // Обозре-

ватель.UA.Экономика [Электронный ресурс] . Режим доступа: 
https://www.obozrevatel.com/economics/kiberpolitsiya-potrebovala-zapretit-
bitkoin-v-ukraine.htm. 




