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самостійна майнова відповідальність за своїми зобов’язаннями, цивільна 
правоздатність та дієздатність, можливість виступу позивачем та відповіда-
чем у суді, участь у цивільних відносинах під власним найменуванням, роз-
порядчий порядок їх створення. Також можна зазначити таку ознаку юриди-
чної особи публічного права як її загальне призначення, що проявляється 
саме у здійсненні нею владних повноважень, та впливає на цивільно-право-
вий зміст правоздатності та дієздатності такої особи у цивільних відносинах. 
У свою чергу саме цивільно-правовий статус суб’єкта права надає юридичній 
особі публічного права владні повноваження, але в межах закону. 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ  
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

Соціальні та економічні зміни, що відбуваються сьогодні в світі та в Ук-
раїні породжують виникнення нових правовідносин. Особливо коли це сто-
сується новітніх технологій, а саме появи таких засобів платежу, як крипто-
валюта. На сьогодні практично відсутнє правове регулювання відносин 
пов’язаних з криптовалютою в Україні. В світі існує близько 1600 криптова-
лют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin), але найвідомішою є bitcoin. Тер-
міни «криптовалюти» є прямим перекладом англійського «cryptocurrency», 
тобто віртуальні гроші, захищені криптографією. Криптовалюта – це швидка 
і надійна система платежів і грошових переказів, заснована на цифрових тех-
нологіях і непідконтрольна жодному уряду країн світу. В Україні існує сис-
тема розрахунків електронними грошима як на програмній основі, так і за до-
помогою карток. Так, у Постанові Правління Національного банку України 
18.06.2015 № 391 «Про затвердження Комплексної програми розвитку фінан-
сового сектору України до 2020 року» передбачає розвиток безготівкових 
платежів з використанням електронних грошей. 

У ВР України зареєстровано кілька законопроектів щодо обігу криптова-
лют, які містять різні підходи до цього питання. А саме проект Закону України 
від 10.10.2017 р. № 7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похід-
них в Україні» та проект Закону України від 06.10.2017 р. № 7183 «Про обіг 
криптовалюти в Україні». Проте на цей час жоден з них не було прийнято. 

Криптовалюту все ж таки варто віднести до об’єктів цивільно-право-
вих відносин. Відомо, що такий перелік визначено у ст. 177 ЦК України та 
включає речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
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інформацію, а також інші матеріальні і нематеріальні блага, тобто є фактично 
відкритим. Варто криптовалюту визнати особливим нематеріальним благом, 
що не має матеріальної форми, вона не може належати ні до матеріальних 
благ, ані до речей у розумінні ст. 179 ЦК України. На відсутності ознак майна 
щодо криптовалют наголошується судовою практикою (рішення апеляцій-
ного суду м. Києва від 12.10.2016 по справі № 753/599/16). 

Певну спорідненість з криптовалютами можуть мати лише об’єкти, що 
породжують комп’ютерні програми або їх складові у розумінні ст. 418, 420, 
421 ЦК України, ст. 1, 8, 11, 18 Закону України «Про авторське право і сумі-
жні права». Криптовалюти з технічної точки зору являють собою програмні 
коди (вихідний та об’єктний), але які не призначені для приведення у дію 
комп’ютерів. У такого програмного коду відсутній автор, оскільки емісія кри-
птовалюти децентралізована та автоматизована. Відповідно криптовалюту 
вкрай важко віднести до об’єктів права інтелектуальної власності. 

Зазначимо, що в ЕС спробували врегулювати зазначені відносини. Так, 
у Директиві 2015/849/ЄС «Про запобігання використанню фінансової сис-
теми для відмивання грошей та фінансування тероризму» визначено поняття 
віртуальної валюти, як цифрового представлення вартості, не випущене або 
ж не гарантоване центральним банком або державним органом, яке не-
обов’язково прив’язане до законодавчо закріпленої валюти і не має поло-
ження валюти і грошей, але приймається фізичними або юридичними осо-
бами як засіб обміну, що може бути переданий, збережений і купуватися в 
електронному вигляді. 

Очевидно, що світ змінюється і вимагає від його учасників відповідного 
адаптування. Особливо це стосується змін у сфері регулювання правовідно-
син із криптовалютами, оскільки вона безпосередньо пов’язана з розвитком 
економіки та добробуту населення. І якщо вивчення правового регулювання 
та взагалі сутності криптовалют як інструменту здійснення розрахунків і пла-
тежів, та особливого об’єкта цивільного права не буде реалізовано своєчасно, 
то наявні інститути ризикують втратити фінансові потоки, що беззаперечно 
вплине на сучасну економічну систему України. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Завдання тез встановити наскільки ЗУ «Про публічні закупівлі» (надалі 
Закон) відповідає Конституції України. Зупинимось на декількох тезах. 

По-перше, ст. 10 Конституції України передбачила, що державною мо-
вою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 




