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ВСТУП 

 Постановка завдання. Замовник в особі ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 

37657823, (далі за текстом — Замовник) звернувся до виконавця в особі 

Національної академії правових наук України, ЄДРПОУ 00065028, (далі за 

текстом — Виконавець) із запитом № 00184 від 14 серпня 2018 року щодо 

проведення науково-правового аналізу функціонування Системи Bitbon.  

Розпочато: 20 серпня 2018 року. 

Завершено: 03 грудня 2019 року. 

Підхід, який був застосований для створення цього Науково-

правового висновку, що має аналітичний та роз’яснювальний характер, може 

враховуватися судовими органами, органами державної влади, місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами 

як рекомендація щодо функціонування Системи Bitbon та цифрових активів 

Системи Bitbon. Для складання цього Науково-правового висновку було 

застосовано такі методи: системний метод, метод юридичної герменевтики, 

статистичний метод, компаративний метод, а також методи дедукції та індукції, 

аналізу та синтезу, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. 

 

Документ складається з 4 розділів: 

Розділ 1 присвячено аналізу функціонування Системи Bitbon. Розглянуто 

технічні та юридичні основи функціонування Системи Bitbon, а також суб’єктно-

об’єктний склад взаємовідносин, що виникають у Системі Bitbon.  

У 2-му розділі аналізуються правові аспекти функціонування Системи 

Bitbon в Україні, Російській Федерації та Республіці Казахстан. Так, розгляду 

підлягають правові основи та правозастосовна практика щодо окремих видів 

взаємовідносин, що виникають у Системі Bitbon і можуть підпадати під дію 

законодавчих норм вищезгаданих держав.  
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Розділ 3 присвячено питанню вивчення законодавства, а також 

правозастосовної практики Європейського Союзу щодо функціонування 

Системи Bitbon.  

У 4-му розділі розкриваються аспекти нормативного регулювання 

функціонування Системи Bitbon в США. 

 

Досліджувані матеріали. Цей Науково-правовий висновок складено на 

основі інформації, що міститься на офіційному сайті Замовника 

(https://www.simcord.com/), на офіційному інформаційному ресурсі Системи 

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

комплексів, реєстрів завдань, внутрішньої технічної та юридичної документації 

Замовника. 

Водночас Науково-правовий висновок складено з урахуванням плану 

розвитку Системи Bitbon і стратегії Замовника, викладених у White Paper 

Системи Bitbon, ознайомлення з яким дозволяє резюмувати, що 

функціональність Системи Bitbon буде доповнюватися відповідно до етапів 

розвитку Системи Bitbon. У зв’язку з цим, а також із можливими змінами 

законодавств різних країн цей Науково-правовий висновок на момент подання 

результатів дослідження є повним і актуальним, але в подальшому буде вимагати 

доповнень та/або уточнень відповідно до фактичного розвитку Системи Bitbon і 

зміни законодавства. 

 

https://www.simcord.com/
https://www.bitbon.space/
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Розділ 1  

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ BITBON 

Варто зазначити, що саме детальний розгляд характеристик кожного з 

елементів Системи Bitbon1, зокрема їх правового режиму, дозволить зробити 

всеосяжний правовий аналіз об’єкта дослідження і, як результат, сформувати 

науково обґрунтовану позицію щодо правової природи функціонування 

Системи Bitbon. 

Так, Система Bitbon є цілісною децентралізованою інформаційною 

платформою на базі технології блокчейн2, яка надає своїм користувачам 

можливість повноцінно володіти своїми активами3, а саме фіксувати своє 

право власності на активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за 

допомогою проходження процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та управління, а також безпечного й рівноцінного обміну 

цими активами між користувачами Системи Bitbon4 без посередників, не 

використовуючи гроші (Положення 17 Публічного контракту Системи 

                                           
1 Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає своїм 

користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на 

активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між 

користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом 

Системи Bitbon є Bitbon. 
2 Блокчейн — 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. 
3 Актив — майно та/або права (майнові, немайнові), що виступають цінністю, зокрема цифрові активи (Bitbon, 

Bon), гроші та різного роду роботи, послуги. 
4 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
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Bitbon5). Об’єктами в Системі Bitbon виступають цифрові активи Bitbon6, Bon7 

і Projectbon8. Необхідно підкреслити, що Bitbon за своєю суттю, закладеними 

властивостями та цільовими функціями є регулятором відносин між 

користувачами Системи Bitbon, адже за допомогою цього цифрового активу9 

відбувається допуск до сервісів Системи Bitbon і подальше формування 

взаємодій у межах реалізації конкретного обсягу прав на доступ до сервісів 

Системи Bitbon. З цього випливає визначальна для Bitbon властивість — цей 

цифровий актив є сервісним (utility), тимчасом як Bon становить цифровий 

вираз будь-якої цінності10, що пройшла процедуру оцифровування активу11 в 

Системі Bitbon і, як наслідок, виступає як регулятор відносин між власником 

цінності та цифрового активу, створеного в Системі Bitbon. Водночас, 

цифровий актив Projectbon є ключовим інструментом контриб’ютингу12 й 

                                           
5 Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, один із видів суспільного договору статутного 

характеру, — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як засновника 

Системи Bitbon, із усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» також є оператором Систем Bitbon. 
6 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з можливістю обертання 

лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує 

їх оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними атрибутами та властивостями 

на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. 
7 Bon — цифровий актив, що є похідним від Divaunit і певного типу Протоколу Bon інструментом, поданим у 

вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише в 

Системі Bitbon. Учасник Системи Bitbon створює цифровий актив (name)_Bon із Divaunit у результаті 

процедури оцифровування активу та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Bon становить 

форму обопільних (взаємних) прав і зобов’язань власника активу та власника цифрового активу Bon згідно з 

правилами та умовами Протоколу конкретного Bon. 
8 Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon 

інструментом для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим 

у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду створює Bitup-

агентство та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму обопільних 

(взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon 

конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 
9 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
10 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
11 Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем Системи Bitbon цифрового активу 

Bon або Projectbon із активу. 
12 Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди 

від участі в реалізації вибраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 
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виконує функції регулятора взаємовідносин між контрактатом13 і 

контриб’юторами14 (учасникам Системи Bitbon15 надається можливість брати 

участь у контриб’ютингу за правилами та умовами Протоколів Projectbon16 

бізнес-проектів). 

Система Bitbon призначена для застосування в юриспруденції, веденні 

господарської діяльності, управлінні правами на активи, виконання оцінки 

майнових прав на активи, передачі майнових прав на активи різних типів, 

зокрема: рухоме та нерухоме майно, машини і виробниче обладнання, 

банківські вклади, авторські права, цінні папери, ноу-хау, торгові марки, 

частки у статутних фондах компаній, частки в різних проектах із юридичними 

і фізичними особами та інші цінності. 

10 березня 2018 року відбувся запуск Системи Bitbon. Згідно з 

Положенням 8 Публічного контракту Системи Bitbon моментом запуску 

Системи Bitbon є момент набуття чинності Публічного контракту Системи 

Bitbon. Слід враховувати, що Публічний контракт Системи Bitbon є цифровим 

документом, наділеним характеристиками суспільного договору статутного, 

конститутивного характеру, який регламентує відносини, а також процеси, що 

виникають у Системі Bitbon. На момент публікації цього Науково-правового 

висновку Публічний контракт Системи Bitbon складається з 67 Положень. 

Суб’єктний склад відносин, що виникають у Системі Bitbon, формують 

користувачі Системи Bitbon, які можуть бути наділені сумісними між собою 

                                           
13 Контрактат — користувач Системи Bitbon, який ініціював створення Протоколу Projectbon власного 

проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів цифрових активів Системи Bitbon на підставі допуску Bitup-

агентством. 
14 Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі придбаних Projectbon бере участь у 

вибраному бізнес-проекті для отримання вигоди певної величини від його реалізації. 
15 Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який для ведення своєї діяльності в Системі Bitbon 

використовує Bitbon. 
16 Протокол Projectbon — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються атрибути та властивості конкретного цифрового активу Projectbon, 

правила й умови його створення та обертання в Системі Bitbon, обопільні (взаємні) права та зобов’язання 

контрактата і контриб’юторів, а також правила й умови реалізації конкретного бізнес-проекту контрактата за 

допомогою контриб’ютингу. Цей документ про випуск Projectbon певного класу створює Bitup-агентство. 
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статусами: учасник Системи Bitbon, оператор Системи Bitbon17, 

контриб’ютор, контрактат, Bitup-агентство18, промоутер Projectbon19, а також 

майнер Системи Bitbon20.  

Окреме місце в Системі Bitbon відведено її компонентам, до числа яких 

належать такі: фонд капіталізації Системи Bitbon21, фонд майнінгу22, а також 

Bon exchange23. 

Необхідно підкреслити, що формуванню науково обґрунтованої позиції 

щодо правової природи функціонування Системи Bitbon сприятимуть 

детальний розгляд і аналіз характеристик кожного з вищезазначених елементів 

Системи Bitbon.

                                           
17 Оператор Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право вести 

діяльність, спрямовану на організацію технологічної взаємодії між усіма користувачами Системи Bitbon, 

через забезпечення доступу всіх користувачів Системи Bitbon до єдиного цифрового простору та всіх 

потрібних інструментів для ведення діяльності в межах Системи Bitbon, у такий спосіб забезпечуючи 

цілісність та функціональність Системи Bitbon. 
18 Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити процедуру 

оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляти та захищати інтереси 

контриб’юторів цього бізнес-проекту. 
19 Промоутер Projectbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право брати на себе 

зобов’язання щодо надання на публічних інформаційних ресурсах, що йому належать, повного комплексу 

механізмів для просування бізнес-проектів із метою залучення користувачів Системи Bitbon та їх подальшої 

участі в процесі IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція). 
20 Майнер Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право брати на себе 

зобов’язання підтримувати та розвивати децентралізоване середовище виконання Системи Bitbon, надаючи 

для цих цілей ресурси, що йому належать. 
21 Фонд капіталізації Системи Bitbon — невід’ємний компонент Системи Bitbon, що належить учасникам 

Системи Bitbon. Метою фонду капіталізації Системи Bitbon є надання механізму, що дозволяє учасникам 

Системи Bitbon, за допомогою контриб’ютингу фонду, розвивати Систему Bitbon в інтересах усіх її 

користувачів, збільшуючи в такий спосіб обсяг капіталізації Системи Bitbon у цілому. 
22 Фонд майнінгу — компонент Системи Bitbon, активи якого виражені виключно в Bitbon і формуються з 

джерел, що не суперечать Публічному контракту Системи Bitbon. Метою фонду майнінгу є надання 

механізму, який дозволяє акумулювати Bitbon, що надходять, та перерозподіляти їх серед майнерів Системи 

Bitbon, зважаючи на вибраний кожним майнером спосіб чи способи здійснення майнінгу, відповідно до 

Положення 61 Публічного контракту Системи Bitbon. 
23 Bon exchange — компонент Системи Bitbon, метою якого є надання механізму, що дозволяє користувачам 

Системи Bitbon здійснювати безпечний та рівноцінний обмін своїми цифровими активами без посередників і 

комісій на базі децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. 
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Функціонування Системи Bitbon, а також усі взаємовідносини, що 

виникають між суб’єктами Системи Bitbon24, регламентуються спеціальним 

документом — Публічним контрактом Системи Bitbon. Згідно з визначенням, 

наведеним на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon25, 

Публічний контракт Системи Bitbon — це цифровий документ, один із видів 

громадського договору статутного характеру — основоположна 

конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823) як засновника 

Системи Bitbon з усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» 

також є оператором Системи Bitbon. Ця Угода зазначає завдання та цілі 

Системи Bitbon, визначає та закріплює основи її розвитку, а також встановлює 

звід основних правил і умов щодо створення та використання цифрових 

активів у Системі Bitbon, дотримання яких є обов’язковим для всіх 

користувачів Системи Bitbon. 

Публічний контракт Системи Bitbon набув чинності 10 березня 2018 року 

— з цього моменту як внутрішньосистемний документ він набув вищу 

юридичну силу для користувачів Системи Bitbon. Це означає, що всі 

користувачі, які приєднуються до спільноти Системи Bitbon, погоджуються з 

умовами та правилами, зафіксованими в цій Угоді, а також зобов’язуються їх 

дотримуватися. 

Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цю Угоду 

було створено на підставі рішення ТОВ «СІМКОРД» щодо випуску Bitbon і 

формування децентралізованої автономної спільноти Системи Bitbon.  

                                           
24 Суб’єкти Системи Bitbon — користувачі Системи Bitbon, правовідносини яких регулюються Публічним 

контрактом Системи Bitbon. 
25 Офіційні інформаційні ресурси Системи Bitbon — публічні інформаційні сервіси, що містять достовірну й 

актуальну інформацію про Систему Bitbon. 



1.1. Публічний контракт Системи Bitbon 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 

 

До Публічного контракту Системи Bitbon можуть вноситися зміни та/або 

доповнення, тільки якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать 

Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є 

невід’ємною його частиною, виключно в порядку, який описано в Додатку 

«Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon». 

1.1.1. Правова природа Публічного контракту Системи Bitbon 

За своєю природою Публічний контракт Системи Bitbon є одним із видів 

громадського договору. Це твердження обґрунтовується добровільною згодою 

користувачів Системи Bitbon із чинними правилами та сформованою моделлю 

взаємовідносин у Системі Bitbon, а також тим, що користувачі делегують 

право управління Системою Bitbon уповноваженим суб’єктам. 

У межах Системи Bitbon інститутами, що забезпечують виконання умов 

Публічного контракту Системи Bitbon, є механізми реалізації та технологічні 

рішення, закладені в Систему Bitbon. Автоматизація багатьох процесів 

відбувається за допомогою розумних контрактів26. Для реалізації умов, 

зазначених у розумному контракті, потрібне децентралізоване середовище, яке 

повністю виключає людський фактор. Їх виконання відбувається в 

розподіленому реєстрі27 без участі третіх осіб. 

Користувачі Системи Bitbon, об’єднані умовами та правилами Системи 

Bitbon, формують децентралізовану автономну спільноту Системи Bitbon28. 

Приєднання до Системи Bitbon, поділ цінностей та ідеології Системи Bitbon 

ґрунтуються на вільному волевиявленні користувачів. 

Отже, Публічний контракт Системи Bitbon є основним документом 

                                           
26 Розумний контракт — електронний алгоритм, що описує набір умов, виконання яких спричиняє деякі події 

в реальному світі або цифрових системах. Для реалізації умов, зазначених у розумному контракті, потрібне 

децентралізоване середовище, що повністю виключає людський фактор. 
27 Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання й обміну інформацією учасниками 

мережі, що передбачає безліч сховищ даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 
28 Децентралізована автономна спільнота Системи Bitbon — об’єднання користувачів Системи Bitbon за 

допомогою ведення діяльності та користування сервісами за умови абсолютної рівності всіх користувачів у 

межах моделі децентралізованого управління Системою Bitbon. 
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Системи Bitbon, який регулює взаємовідносини між суб’єктами Системи 

Bitbon, обертання цифрових активів Системи Bitbon29, а також функціонування 

компонентів Системи. Момент набрання Публічним контрактом Системи 

Bitbon чинності зафіксовано відповідним Положенням. Зміни до Публічного 

контракту Системи Bitbon можуть вноситися суворо на основі правил, 

встановлених цією Угодою. Вища юридична сила Публічного контракту 

Системи Bitbon як основного внутрішньосистемного документа 

підтверджується визнанням усіма користувачами Системи Bitbon його таким, 

а також їх обов’язком дотримуватись правил і умов Публічного контракту 

Системи Bitbon. 

1.1.2. Структура Публічного контракту Системи Bitbon 

Публічний контракт Системи Bitbon складається з Положень і окремих 

Додатків. Положенням 10 Публічного контракту Системи Bitbon встановлена 

його структура, яка передбачає виноски та посилання на окремі Додатки, що є 

невід’ємною його частиною. Жодні Додатки, що приймаються в Системі 

Bitbon, за своїм змістом не можуть суперечити Публічному контракту 

Системи Bitbon. 

Публічний контракт Системи Bitbon і всі Додатки, що до нього належать, 

підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційних інформаційних 

ресурсах Системи Bitbon. Усі документи Системи Bitbon набувають чинності 

з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon. 

До структури Публічного контракту Системи Bitbon входять такі окремі 

Додатки: 

 «Правова природа Системи Bitbon»; 

 «Терміни та визначення в Системі Bitbon»; 

                                           
29 Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, що пройшла 

процедуру оцифровування, та такий, що обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора 

на основі Протоколу цифрового активу. 
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 «Управління Системою Bitbon»; 

 «Фонд капіталізації Системи Bitbon»; 

 «Функції Bitup-агентства в Системі Bitbon»; 

 «Правила контриб’ютингу»; 

 «Оператор Системи Bitbon»; 

 «Майнінг у Системі Bitbon»; 

 «Використання цифрових активів для взаєморозрахунків за товари, 

роботи та послуги в Системі Bitbon»; 

 «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи 

Bitbon»; 

 «Вирішення спірних питань між користувачами Системи Bitbon»; 

 «Вирішення питань спадкування цифрових активів у Системі 

Bitbon»; 

 «Відновлення доступу користувачів до своїх облікових записів у 

Системі Bitbon»; 

 «Політика боротьби з відмиванням грошей і протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом»; 

 «Політика конфіденційності в Системі Bitbon»; 

 «Політика прав і свобод користувачів Системи Bitbon»; 

 «Процедура оцифровування активу в Системі Bitbon»; 

 «Протоколи цифрових активів у Системі Bitbon»; 

 «Властивості та атрибути цифрових активів у Системі Bitbon»; 

 «Правила переказів цифрових активів у Системі Bitbon». 

Зазначений вище перелік Додатків не є вичерпним, це означає, що в 

зв’язку з розвитком Системи Bitbon перелік Додатків може змінюватися та 

доповнюватися новими Додатками, які будуть регламентувати нові 

функціональні можливості, доступні в Системі Bitbon. 
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Висновок 

Основне завдання Публічного контракту Системи Bitbon як основного 

внутрішньосистемного документа — створити рівні умови для допуску до 

сервісів Системи для всіх користувачів Системи Bitbon, забезпечити 

підтримання порядку, дотримання правил і умов, закріплених у Системі 

1.2. Користувач Системи Bitbon як суб’єкт Системи Bitbon і його статуси 

У цьому підрозділі проведено теоретико-правовий аналіз суб’єктного 

складу відносин, що виникають у Системі Bitbon, зокрема розглянуто такий 

суб’єкт, як користувач Системи Bitbon, його внутрішньосистемні статуси, а 

також їх відмінні характеристики. Для проведення комплексного аналізу була 

визначена структура взаємовідносин, що виникають у Системі Bitbon.  

Взаємовідносини в Системі Bitbon містять низку характерних елементів: 

 Суб’єкти — особи, які беруть участь у відносинах, з їх статусами, 

правами, повноваженнями та обов’язками; 

 Об’єкти — блага, з приводу яких виникають відносини; 

 Зміст відносин — суб’єктивні права та обов’язки учасників 

відносин.  

Згідно з визначенням, користувачем Системи Bitbon може бути «суб’єкт 

будь-яких правовідносин». Здатність особи бути суб’єктом визначається за 

допомогою ознак, наявність яких робить її суб’єктом відносин. У контексті 

правових відносин особи наділяються правосуб’єктністю — здатністю бути 

суб’єктом права, вступати в правові відносини. Правосуб’єктність складається 

з правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. Так, правосуб’єктність 

користувача Системи Bitbon виражається в його правах і обов’язках, а також 

у можливості їх реалізації в Системі Bitbon. 
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Деліктоздатність суб’єктів Системи Bitbon виражається в особливій 

формі, аж до негайного припинення діяльності користувача Системи Bitbon у 

разі недотримання або порушення таким користувачем правил і умов, 

зафіксованих у Публічному контракті Системи Bitbon та/або в Протоколі 

конкретного цифрового активу30. 

У Публічному контракті Системи Bitbon містяться Положення, які 

повідомляють про те, що в разі незгоди суб’єкта з будь-якими Положеннями 

Публічного контракту Системи Bitbon або Додатками, які є невід’ємною 

частиною Публічного контракту Системи Bitbon, такому суб’єкту слід негайно 

припинити будь-яку діяльність у межах Системи Bitbon. Так, згідно з 

Положенням 52 Публічного контракту Системи Bitbon діяльність користувача 

Системи Bitbon може бути припинена лише у випадках недобросовісного 

використання Системи Bitbon, а також у разі порушення правил і умов 

Публічного контракту Системи Bitbon та/або Протоколів конкретних 

цифрових активів. У цьому контексті, фактичне призупинення діяльності 

користувача Системи Bitbon можна розглядати як реалізацію деліктоздатності 

суб’єкта в Системі Bitbon.  

Система Bitbon функціонує на базі технології розподіленого реєстру 

(блокчейн), яка забезпечує прозорість і високий рівень безпеки зберігання та 

обігу інформації з автоматичною фіксацією всіх здійснюваних операцій, що 

мінімізує можливість порушення будь-чиїх інтересів. Отже, на 

технологічному рівні користувачі Системи Bitbon обмежені в можливості 

порушень правил і умов користування сервісами Системи Bitbon. Проте 

ідеологія Системи Bitbon може бути порушена без супутніх технічних 

порушень. Для таких випадків у Системі Bitbon передбачено такий 

превентивний захід, як обмеження діяльності користувача в Системі Bitbon. 

                                           
30 Протокол цифрового активу — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови 

його створення та обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання Протоколу цифрового активу. 
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Суб’єкти Системи Bitbon наділені правами, свободами, повноваженнями 

та обов’язками, а також можливістю їх реалізації. Варто зазначити, що 

проблематика, пов’язана з правами та обов’язками суб’єктів суспільних 

відносин, механізмів їх реалізації та оцінки приналежності їх кореляції, має 

велике значення для оцінки правового становища таких суб’єктів. 

Водночас суб’єкти Системи Bitbon наділені цілим комплексом прав та 

обов’язків: 

а) внутрішньосистемними правами та обов’язками; 

б) спеціальними правами та обов’язками (залежно від статусу 

користувача Системи Bitbon).  

Насамперед, варто зазначити, що наявність у суб’єкта правовідносин 

статусу користувача Системи Bitbon не скасовує його цивільних прав та 

обов’язків, що випливають із нормативних положень чинного законодавства 

резидентства такого суб’єкта.  

Внутрішньосистемні права та обов’язки є загальними для всіх 

користувачів Системи Bitbon незалежно від статусу. Спеціальні права та 

обов’язки суб’єкта Системи Bitbon обумовлені конкретним статусом 

користувача Системи Bitbon. Наявність статусу у користувача Системи Bitbon 

не скасовує (повністю або в будь-якій частині) внутрішньосистемних прав та 

обов’язків, а доповнює їх обсяг характерними для конкретного статусу 

правами та обов’язками. Варто підкреслити, що реалізація прав і свобод 

користувачів у Системі Bitbon повинна відбуватися в межах законодавства 

країни резидентства такого користувача. 

Основні внутрішньосистемні права, свободи та обов’язки користувача 

Системи Bitbon закріплюються в Положеннях Публічного контракту Системи 

Bitbon, а також у Додатку «Політика прав і свобод користувачів Системи 

Bitbon» та іншими Додатками, які є невід’ємною частиною Публічного 

контракту Системи Bitbon. Додаткові права, свободи та обов’язки користувача 

Системи Bitbon регулюються Протоколами конкретних цифрових активів. 
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Додатком Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення 

в Системі Bitbon» визначається, що користувач Системи Bitbon — суб’єкт 

будь-яких правовідносин, який безпосередньо вчинив дію, що спричинила 

подію в межах Системи Bitbon. Ця теза закріплена і в Положенні 32 

Публічного контракту Системи Bitbon. 

Формулювання «суб’єкт будь-яких правовідносин» не обмежується 

суб’єктним складом правовідносин якоїсь певної юрисдикції, і з огляду на 

широту свого тлумачення припускає будь-яку особу, яка визнається суб’єктом 

правовідносин, тобто наділена суб’єктивними правами та обов’язками в межах 

тієї чи іншої юрисдикції. 

З моменту вчинення дії, що спричинила подію в межах Системи Bitbon, 

суб’єкт, який учинив таку дію, автоматично стає користувачем Системи Bitbon 

і наділяється певними правами та свободами, а також обов’язками в межах 

Системи Bitbon. З цього моменту вважається, що він повністю ознайомлений 

із вимогами, зазначеними в Публічному контракті Системи Bitbon, згоден із 

ними та зобов’язується їх дотримуватися. 

Додаткові права та обов’язки визначаються Протоколами конкретних 

цифрових активів і поширюються на користувачів Системи Bitbon, які 

володіють такими цифровими активами, а також на користувачів, які 

ініціювали створення таких цифрових активів. 

Усі користувачі Системи Bitbon є рівними у своїх можливостях мати і 

реалізовувати права та свободи. Права користувачів Системи Bitbon можуть 

бути обмежені лише у випадках, передбачених Публічним контрактом 

Системи Bitbon, а також у разі недотримання правил і умов, що 

встановлюються Протоколами конкретних цифрових активів. Фактично 

вищезазначені твердження констатують реалізацію принципу рівності всіх 

користувачів Системи Bitbon. 

Насамперед, необхідно розглянути внутрішньосистемні права всіх 

користувачів Системи Bitbon. 
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Згідно з Положенням 53 Публічного контракту Системи Bitbon у Системі 

Bitbon немає обмежень щодо вибору її користувачем одного або декількох 

статусів у межах Системи Bitbon. Кожен користувач Системи Bitbon має право 

вести один чи декілька видів діяльності, а також замінювати один вид 

діяльності на інший за своїм розсудом у разі, якщо це не суперечить 

Публічному контракту Системи Bitbon і Протоколу конкретного цифрового 

активу. Таке право розкриває принцип свободи діяльності користувачів 

Системи Bitbon і виступає як механізм реалізації принципу плюралізму 

діяльності, становлячи одну з основ функціонування всієї Системи Bitbon. 

Користувач Системи Bitbon має право на: 

 управління Системою Bitbon, знаходячись у статусі учасника 

Системи Bitbon; 

 створення унікальної цифрової копії свого активу в Системі Bitbon; 

 створення з Divaunit31 (Digitized value unit — одиниця оцифрованої 

цінності) власного цифрового активу й використання його в 

Системі Bitbon; 

 розпоряджання цифровими активами Системи Bitbon у порядку та 

на умовах, передбачених Публічним контрактом Системи Bitbon і 

Протоколом конкретного цифрового активу;  

 участь у контриб’ютингу шляхом: 

 створення власного Projectbon і набуття статусу контрактата; 

 придбання Projectbon у статусі учасника Системи Bitbon 

шляхом обміну своїх Bitbon на Projectbon, набувши статусу 

контриб’юторів і право на отримання обвентів32, яке 

встановлюється Протоколом такого Projectbon; 

                                           
31 Divaunit (Digitized value unit) — одиниця оцифрованої цінності в Системі Bitbon, подана у вигляді буквено-

цифрового ідентифікатора, що виражає вартість активу в національній валюті. Divaunit створюється 

користувачем Системи Bitbon у процесі процедури оцифровування активу на основі унікальної цифрової копії 

активу та реєструється в реєстрі одиниць оцифрованих цінностей Системи Bitbon. 
32 Обвенти — вигода контриб’ютора, виражена в Bitbon, що формується на основі кількості Projectbon, що 

належать контриб’ютору, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. 
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 набуття статусу контриб’юторів і права на отримання 

обвентів іншими способами, передбаченими Протоколом Projectbon 

конкретного проекту; 

 участь у майнінгу; 

 ведення будь-якого виду діяльності, доступного в межах Системи 

Bitbon; 

 здійснення спадкування цифрових активів у Системі Bitbon; 

 використання всього комплексу механізмів захисту свого 

облікового запису33 та цифрових активів від несанкціонованого 

доступу, неправомірного використання; 

 захист персональних даних; 

 захист своїх прав і свобод під час ведення будь-якої діяльності, 

передбаченої в Системі Bitbon. 

Перелік прав і свобод користувачів Системи Bitbon, який встановлюється 

Публічним контрактом Системи Bitbon, зокрема Додатком «Політика прав і 

свобод користувачів Системи Bitbon», не є вичерпним. 

Користувачі Системи Bitbon реалізують свої права та свободи на власний 

розсуд. Відсутність реалізації користувачами Системи Bitbon своїх прав не є 

підставою для їх припинення, крім випадків, передбачених Публічним 

контрактом Системи Bitbon та/або Протоколом конкретного цифрового 

активу. 

Вважається за потрібне розглянути також і обов’язки користувача 

Системи Bitbon, які отримали своє закріплення в Публічному контракті 

Системи Bitbon. 

Під час реалізації своїх прав і свобод користувачі Системи Bitbon повинні 

керуватися ідеологією та принципами, закладеними в Систему Bitbon. Дії 

користувачів Системи Bitbon не повинні порушувати Публічний контракт 

                                           
33 Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для його впізнавання (аутентифікації) та 

надання доступу до його особистих даних, налаштувань і функціональних можливостей системи. 
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Системи Bitbon загалом, а також правила та умови, які встановлюються 

Протоколами конкретних цифрових активів.  

Згідно з Положенням 64 Публічного контракту Системи Bitbon під час 

реалізації своїх прав користувачі Системи Bitbon не повинні здійснювати дії, 

які могли б порушити права інших користувачів, порушити або поставити під 

загрозу цілісність і функціональність Системи Bitbon. Забороняється 

діяльність користувачів Системи Bitbon, спрямована на внесення змін та/або 

доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon будь-яким способом, не 

передбаченим у Положенні 14 Публічного контракту Системи Bitbon. 

Усі вищезазначені твердження мають своє закріплення в Публічному 

контракті Системи Bitbon і є обов’язковими для дотримання в межах Системи 

Bitbon. 

Реалізація прав і свобод користувачів Системи Bitbon гарантується самою 

сферою реалізації — Системою Bitbon — за допомогою її властивостей як 

платформи, заснованої на технології блокчейн, а також операторами Системи 

Bitbon. Згідно з Положенням 47 Публічного контракту Системи Bitbon 

оператори Системи Bitbon гарантують підтримку безперервних умов 

функціонування Системи Bitbon для реалізації користувачами своїх прав і 

свобод у межах Системи Bitbon. 

Специфічним правом, якому слід приділити особливу увагу, є вигода 

користувача Системи Bitbon34. Додатком Публічного контракту Системи 

Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon» визначається, що вигода 

користувача Системи Bitbon полягає в можливості використання свого активу 

в цифровому просторі Системи Bitbon за допомогою його унікальної цифрової 

копії. Функціонал Системи Bitbon гарантує такому користувачеві високу 

швидкість оброблення інформації, абсолютний контроль і облік використання 

його цифрового активу в режимі реального часу. Користувач Системи Bitbon 

                                           
34 Вигода користувача Системи Bitbon — складається з можливості використання свого активу в цифровому 

просторі Системи Bitbon за допомогою його унікальної цифрової копії. Функціонал Системи Bitbon гарантує 

такому користувачеві високу швидкість оброблення інформації, абсолютний контроль і облік використання 

його цифрового активу в режимі реального часу. 
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може створити власний цифровий актив у Системі Bitbon на основі Протоколу 

цифрового активу в результаті процедури оцифровування активу й наділити 

його унікальними атрибутами та властивостями.  

Система Bitbon також передбачає можливість отримання додаткової 

вигоди користувачем Системи Bitbon35, яка залежить від статусу користувача 

в Системі Bitbon. Поняття «додаткова вигода користувача Системи Bitbon» 

визначається в Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon». Так, це поняття детермінується як активна 

складова частина вигоди користувача Системи Bitbon, доступна користувачам 

Системи Bitbon у статусах: Bitup-агентство, контрактат, контриб’ютор, 

промоутер Projectbon і майнер Системи Bitbon. Додаткова вигода, отримана 

користувачем Системи Bitbon унаслідок ведення ним будь-якої іншої 

діяльності в Системі Bitbon, виражається виключно в Bitbon.  

Користувач Системи Bitbon має право самостійно вибирати для себе 

статус у межах Системи Bitbon. Так, суб’єкт будь-яких правовідносин може 

перебувати в статусі користувача Системи Bitbon, а користувач, зі свого боку, 

може мати статус у межах Системи Bitbon (учасник Системи Bitbon, 

контрактат, контриб’ютор, промоутер Projectbon та ін.).  

Згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon, у Системі Bitbon 

передбачено такі статуси користувача Системи Bitbon: 

 учасник Системи Bitbon; 

 оператор Системи Bitbon; 

 майнер Системи Bitbon; 

 Bitup-агентство; 

 контрактат; 

 контриб’ютор; 

                                           
35 Додаткова вигода користувача Системи Bitbon — активна складова частина вигоди користувача Системи 

Bitbon, що доступна користувачам Системи Bitbon у статусах: Bitup-агентство, контрактат, контриб’ютор, 

промоутер Projectbon і майнер Системи Bitbon. Додаткова вигода, отримана користувачем Системи Bitbon 

унаслідок ведення ним будь-якої іншої діяльності в Системі Bitbon, виражається виключно в Bitbon. 
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 промоутер Projectbon. 

Наявність у користувача Системи Bitbon певного статусу відкриває для 

такого користувача низку можливостей, характерних для такого конкретного 

статусу. Користувач Системи Bitbon може бути наділений декількома 

статусами одночасно, оскільки в межах Системи Bitbon немає 

взаємовиключних статусів користувача Системи Bitbon. Водночас учасник 

Системи Bitbon, контрактат, контриб’ютор, промоутер Projectbon, Bitup-

агентство, майнер Системи Bitbon і оператор Системи Bitbon є самостійними 

суб’єктами Системи Bitbon. 

1.2.1. Учасник Системи Bitbon 

Додатком Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення 

в Системі Bitbon» визначається, що учасник Системи Bitbon — це користувач 

Системи Bitbon, який для ведення своєї діяльності в Системі Bitbon 

використовує Bitbon. У Положенні 30 Публічного контракту Системи Bitbon 

зафіксовано, що статус учасника Системи Bitbon має той користувач Системи 

Bitbon, який володіє Bitbon. Так, ґрунтуючись на Положенні 31 Публічного 

контракту Системи Bitbon, можна стверджувати, що учасник Системи Bitbon 

— це завжди користувач Системи Bitbon, але користувач — не завжди 

учасник, а тільки в разі наявності у такого користувача Bitbon. Учасник 

Системи Bitbon має право володіти, користуватися та розпоряджатися Bitbon, 

що знаходяться в його власності, на свій розсуд, у межах чинного 

законодавства. Це твердження отримало своє закріплення в Положенні 34 

Публічного контракту Системи Bitbon. Так, учасник Системи Bitbon 

наділяється правомочностями щодо Bitbon у межах чинного законодавства.  

У Системі Bitbon існують види діяльності, доступні тільки користувачам 

Системи Bitbon у статусі учасника Системи Bitbon — контриб’ютинг і майнінг 

забезпечення консенсусу. Для участі в майнінгу забезпечення консенсусу 

Системи Bitbon учасник Системи Bitbon надає певну кількість із належних 
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йому Bitbon. Водночас такий учасник Системи Bitbon стає майнером Системи 

Bitbon. Для участі в контриб’ютингу учасник Системи Bitbon обмінює Bitbon 

на Projectbon конкретного проекту з метою отримання обвентів на умовах і за 

правилами, описаними в Протоколі Projectbon вибраного бізнес-проекту. 

Водночас такий учасник Системи Bitbon стає контриб’ютором. 

Слід зазначити, що саме учаснику Системи Bitbon є доступним 

здійснення переказів цифрових активів у Системі Bitbon, оскільки за такі 

перекази стягується комісія в Bitbon, про що свідчить Положення 54 

Публічного контракту Системи Bitbon. 

Також згідно з Положенням 40 Публічного контракту Системи Bitbon 

учасники Системи Bitbon є дольовими (пайовими) співвласниками всіх 

цифрових активів, які перебувають на Assetbox36 фонду капіталізації Системи 

Bitbon. Частка кожного учасника Системи Bitbon визначається кількістю 

Bitbon на Assetbox такого учасника. У такий спосіб здійснюється закладений 

у Системі Bitbon принцип, який полягає в усвідомленні учасниками Системи 

Bitbon факту, що їх цифрові активи є складовою частиною Системи Bitbon, як 

активу, що належить усім учасникам Системи Bitbon. Цей принцип отримав 

своє закріплення в Положенні 65 Публічного контракту Системи Bitbon. 

Також користувач Системи Bitbon лише в статусі учасника Системи 

Bitbon має право на безпосереднє управління Системою Bitbon. Так, у 

Положенні 36 Публічного контракту Системи Bitbon зафіксовано, що лише 

учасникам Системи Bitbon належить право управляти Системою Bitbon в 

інтересах усіх її користувачів шляхом прийняття рішень за допомогою 

процедури голосування в порядку, який встановлюється в Додатку 

«Управління Системою Bitbon». 

                                           
36 Assetbox — створений у блокчейні користувачем Системи Bitbon запис (комірка) з унікальним буквено-

цифровим ідентифікатором для зберігання своїх цифрових активів і передачі їх іншим користувачам Системи 

Bitbon, а також для приймання цифрових активів від інших користувачів Системи Bitbon. 
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До комплексу прав учасника Системи Bitbon також належить право на 

створення Assetbox і Safebox37. 

Цей перелік прав учасника Системи Bitbon не є вичерпним, інші 

можливості відображаються у відповідних Додатках до Публічного контракту 

Системи Bitbon. 

1.2.2. Оператор Системи Bitbon 

Додатком Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення 

в Системі Bitbon» визначається, що оператор Системи Bitbon є користувачем 

Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право вести діяльність, 

спрямовану на організацію 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 цим цілісність і 

функціональність Системи Bitbon. Оператор Системи Bitbon виступає 

представником інтересів учасників децентралізованої автономної спільноти 

Системи Bitbon. Оператор Системи Bitbon є одним із ключових суб’єктів у 

моделі управління Системою Bitbon. Учасники Системи Bitbon у процесі 

управління Системою Bitbon за допомогою процедури голосування 

взаємодіють з операторами Системи Bitbon. Важливо зазначити, що такі 

взаємовідносини будуються виключно в Системі Bitbon і не можуть 

призводити до правових наслідків поза Системою Bitbon. Отже, за допомогою 

операторів Системи Bitbon учасники управляють Системою Bitbon.  

Основні права та обов’язки користувача Системи Bitbon у статусі 

оператора Системи Bitbon встановлюються в Публічному контракті Системи 

Bitbon і Додатку «Оператор Системи Bitbon». Права та обов’язки оператора 

                                           
37 Safebox — створений у блокчейні учасником Системи Bitbon запис (комірка) з унікальним буквено-

цифровим ідентифікатором для зберігання своїх Bitbon із високим ступенем конфіденційності та безпечності, 

а також можливості надання доступу іншому користувачеві Системи Bitbon відповідно до умов, визначених 

власником Safebox, із метою їх передачі виключно в повному обсязі цьому користувачеві. 
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Системи Bitbon можуть також регламентуватися й іншими Додатками, які є 

невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon. 

З функціонального погляду оператор Системи Bitbon уповноважений 

самою Системою Bitbon на вирішення комплексу завдань у різних сферах у 

межах Системи Bitbon. Характерною є також можливість взаємодії оператора 

Системи Bitbon із суб’єктами правовідносин поза Системою Bitbon, що 

виражається в його контролюючій функції. Додатками Публічного контракту 

Системи Bitbon «Політика боротьби з відмиванням грошей і протидії 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом» та «Політика 

конфіденційності в Системі Bitbon» визначається, що оператор Системи 

Bitbon уповноважений на збір і оброблення персональних даних, а також 

проведення низки цільових заходів щодо забезпечення реалізації цих 

Додатків. Повноваження оператора Системи Bitbon також поширюються на 

забезпечення реалізації процедури спадкування цифрових активів у Системі 

Bitbon. Зазначені вище повноваження в певних аспектах виходять за межі 

Системи Bitbon, а в окремих випадках вимагають залучення компетентних 

фахівців відповідних органів і організацій. 

Ще однією функцією оператора Системи Bitbon є координаційна функція, 

спрямована на забезпечення дотримання правил і умов Публічного контракту 

Системи Bitbon усіма користувачами Системи Bitbon. 

На операторів Системи Bitbon покладено низку основних обов’язків: 

 регулярно між собою взаємодіяти з метою проведення цифрової 

модернізації процесів для підтримки й розвитку інформаційно-

технологічної інфраструктури Системи Bitbon (зафіксовано в 

Положенні 48 Публічного контракту Системи Bitbon); 

 створювати всі умови для справедливої та вільної конкуренції між 

користувачами Системи Bitbon (зафіксовано в Положенні 49 

Публічного контракту Системи Bitbon); 
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 інформувати всіх користувачів Системи Bitbon про внесення змін і 

доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon за допомогою 

офіційних інформаційних ресурсів Системи Bitbon (зафіксовано в 

Положенні 50 Публічного контракту Системи Bitbon); 

 прагнути у своїй роботі автоматизувати всі процеси в Системі 

Bitbon, забезпечуючи дотримання Публічного контракту Системи 

Bitbon алгоритмами програмного забезпечення — розумними 

контрактами на базі технології блокчейн (зафіксовано в Положенні 

51 Публічного контракту Системи Bitbon).  

Водночас за операторами Системи Bitbon закріплено функцію з 

верифікації користувачів Системи Bitbon у межах проведення процедури KYC 

(Know Your Customer — «Знай свого клієнта»), а також функція з відновлення 

доступу користувача Системи Bitbon до свого облікового запису. 

Згідно з Положенням 66 Публічного контракту Системи Bitbon, Система 

Bitbon на момент складання цього Науково-правового висновку розвивається 

за умовами перехідного періоду, які полягають у тому, що учасники Системи 

Bitbon уповноважують ТОВ «СІМКОРД» одноосібно виконувати обов’язки 

оператора Системи Bitbon, вносити зміни та/або доповнення до Публічного 

контракту Системи Bitbon, скласти та опублікувати всі Додатки Публічного 

контракту Системи Bitbon, перелік яких зазначено у Положенні 12 Публічного 

контракту Системи Bitbon, у порядку першочерговості їх застосування в 

Системі Bitbon. Під час дії перехідного періоду ТОВ «СІМКОРД» прагне 

передавати частину своїх повноважень користувачам Системи Bitbon у статусі 

оператора Системи Bitbon. Фактично, це Положення закріплює згоду всіх 

учасників Системи Bitbon із тим, що ТОВ «СІМКОРД» одноосібно виконує 

обов’язки оператора Системи Bitbon, делегуючи їх частину іншим операторам 

до моменту закінчення перехідного періоду в Системі Bitbon. 
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1.2.3. Контриб’ютор 

Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon» встановлюється визначення користувача 

Системи в статусі контриб’ютора — це користувач Системи Bitbon, який на 

підставі придбаних Projectbon бере участь у вибраному бізнес-проекті для 

отримання вигоди певної величини від його реалізації. Кількість проектів, в 

яких може взяти участь користувач Системи Bitbon у статусі контриб’ютора, 

не обмежено, але водночас такий користувач Системи Bitbon буде 

контриб’ютором для кожного проекту окремо. 

Задекларувавши свою участь у тому чи іншому бізнес-проекті шляхом 

обміну Bitbon на Projectbon вибраного проекту та/або шляхом отримання 

Projectbon способом, що не суперечить Протоколу Projectbon конкретного 

проекту, користувач Системи Bitbon набуває статусу контриб’ютора.  

Основні права та обов’язки контрактата й контриб’ютора визначаються в 

Публічному контракті Системи Bitbon і Додатку «Правила контриб’ютингу», 

який є невід’ємною його частиною. Протоколом Projectbon конкретного 

бізнес-проекту визначаються додаткові права та обов’язки контриб’ютора як 

однієї з самостійних його сторін. 

Варто зазначити, що контриб’ютор — це користувач, але як вид 

діяльності (контриб’ютинг) доступний лише учаснику Системи Bitbon, 

оскільки саме у нього є в наявності Bitbon, які він може обміняти на Projectbon 

і у такий спосіб задекларувати свою участь у вибраному проекті. 

Рішення про участь у тому чи іншому бізнес-проекті контриб’ютор 

приймає самостійно, зважаючи на особистий інтерес.  

Загалом діяльність контриб’юторів спрямовано на отримання додаткової 

вигоди, яка визначається на підставі кількості наявних у нього Projectbon і 

автоматично розподіляється відповідно до умов і правил Протоколу Projectbon 

між контриб’юторами цього бізнес-проекту. Додаткову вигоду контриб’ютора 

розкрито в дефініції такого поняття, як обвентинг — процес розподілу Bitbon 
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між контриб’юторами конкретного проекту згідно з правилами та умовами 

Протоколу Projectbon. Також інформацію про наявність додаткової вигоди у 

контриб’ютора закріплено в Положенні 55 Публічного контракту Системи 

Bitbon та у визначенні такого поняття, як додаткова вигода користувача 

Системи Bitbon, яке закріплюється в Додатку до Публічного контракту 

Системи Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon». 

Характерним з погляду системозабезпеченості є обов’язок користувачів 

Системи Bitbon у процесі контриб’ютингу дотримуватися принципу 

солідарності в процесі реалізації конкретного проекту, суть якого полягає в 

спільній зацікавленості сторін щодо дотримання правил і умов Протоколу 

Projectbon конкретного бізнес-проекту, що отримало своє закріплення в 

Положенні 43 Публічного контракту системи Bitbon. 

1.2.4. Контрактат 

Користувач Системи Bitbon може перебувати в статусі контрактата, 

виступаючи водночас однією зі сторін у контриб’ютингу. Другою стороною в 

контриб’ютингу виступає контриб’ютор. 

Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon» визначається, що контрактат — це користувач 

Системи Bitbon, який ініціював створення Протоколу Projectbon власного 

проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів цифрових активів38 Системи 

Bitbon на підставі допуску Bitup-агентством.  

Такий статус користувача Системи Bitbon дає йому можливість залучати 

фінансування для бізнес-проекту за допомогою механізму колективного 

фінансування бізнес-проекту — контриб’ютингу, ключовим елементом якого 

                                           
38 Реєстр Протоколів цифрових активів — форма систематизації Протоколів цифрових активів Bon і Projectbon 

у Системі Bitbon. 
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є IBO39 (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція). Варто 

зазначити, що в межах Системи Bitbon під фінансуванням розуміється 

залучення цифрових активів Системи Bitbon як ресурсів для досягнення мети. 

Кількість проектів, які може ініціювати контрактат, не обмежено, але 

водночас він буде контрактатом для кожного проекту окремо. 

Діяльність контрактата, за комплексного сприяння Bitup-агентства, 

спрямовано на успішну реалізацію свого проекту, що можливо за участі в 

ньому контриб’юторів за допомогою проведення IBO (Initial Business Offering 

— первинна бізнес-пропозиція) за умовами та правилами, передбаченими 

Протоколом Projectbon цього бізнес-проекту.  

Протоколом Projectbon конкретного бізнес-проекту визначаються 

додаткові права та обов’язки контрактата як однієї з самостійних його сторін, 

зокрема зобов’язання щодо забезпечення Projectbon активами (цінністю). 

Контрактат також не обмежений у праві бути контриб’ютором, оскільки 

такі статуси не є взаємовиключними. До того ж, контрактат має право бути 

контриб’ютором власного проекту. Будучи контриб’ютором власного бізнес-

проекту, контрактат отримує право брати участь у процесі обвентингу40 на 

умовах, загальних для всіх контриб’юторів такого проекту. 

1.2.5. Bitup-агентство 

Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon» визначається, що Bitup-агентство — це 

користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити 

процедуру оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск 

проекту контрактата до IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-

                                           
39 IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція) — процес у Системі Bitbon, що запускає Bitup-

агентство з метою залучення зазначеної в Протоколі Projectbon кількості Bitbon від контриб’юторів для 

реалізації бізнес-проекту контрактата. 
40 Обвентинг — процес розподілу Bitbon між контриб’юторами конкретного проекту відповідно до правил та 

умов Протоколу Projectbon. 
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пропозиція) і здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляючи 

і захищаючи інтереси контриб’юторів цього бізнес-проекту. 

Bitup-агентство безпосередньо взаємодіє з контрактатом конкретного 

проекту, представляючи інтереси контриб’юторів і не виступаючи 

самостійною стороною в контриб’ютингу. 

Також до сфери повноважень Bitup-агентства належить надання послуг із 

проведення процедури оцифровування активу. 

Згідно з Положенням 58 Публічного контракту Системи Bitbon 

користувач Системи Bitbon у статусі Bitup-агентства має право самостійно 

оцінювати послуги з проведення процедури оцифровування активу та з 

виконання функцій Bitup-агентства, які встановлюються Додатком 

Публічного контракту Системи Bitbon «Функції Bitup-агентства в Системі 

Bitbon», а також інші послуги, що передбачені Публічним контрактом 

Системи Bitbon та/або Протоколами цифрових активів. Водночас 

взаєморозрахунки за такі послуги проводяться в межах Системи Bitbon 

виключно в цифрових активах.  

Крім того, згідно з Положенням 55 Публічного контракту Системи Bitbon 

і в межах дефініції поняття «додаткова вигода користувача Системи Bitbon», 

яке фіксується в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни 

та визначення в Системі Bitbon», зазначено, що користувачеві Системи Bitbon 

у статусі Bitup-агентства визначена додаткова вигода в Системі Bitbon, умови 

отримання та розмір якої встановлюються Додатком «Правила 

контриб’ютингу». 

Варто зазначити, що в Положенні 57 Публічного контракту Системи 

Bitbon зафіксовано право користувача Системи Bitbon у статусі Bitup-

агентства самостійно оцінювати послуги в межах взаємовідносин, які прямо 

не зазначені в Публічному контракті Системи Bitbon та/або Протоколах 

цифрових активів. Такі взаємовідносини будуються поза Системою Bitbon. 
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Основні права та обов’язки користувача Системи Bitbon у статусі Bitup-

агентства визначаються в Публічному контракті Системи Bitbon, Додатках 

«Функції Bitup-агентства в Системі Bitbon» і «Правила контриб’ютингу». 

Права та обов’язки Bitup-агентства можуть також регламентуватися й іншими 

Додатками, які є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи 

Bitbon, а також конкретними Протоколами цифрових активів. 

Можна виокремити такі базові функції Bitup-агентства в межах 

контриб’ютингу: 

 Проведення процедури оцифровування активу. 

 Надання консультаційних послуг користувачам Системи Bitbon 

щодо бізнес-проектів на всіх етапах їх реалізації. 

 Оцінка бізнес-проекту контрактата для визначення спроможності 

запропонованої бізнес-моделі. 

 Підготовка та супровід бізнес-плану відповідно до базових 

міжнародних норм ведення комерційної діяльності. 

 Складання правил і умов Протоколу Projectbon конкретного 

проекту згідно з бізнес-планом, затвердженим із контрактатом. 

 Надання допуску проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) і здійснення його 

супроводу в Системі Bitbon. 

 Контроль розподілу Bitbon на всіх етапах реалізації бізнес-проекту 

і виконання контрактатом усіх зобов’язань відповідно до правил та 

умов Протоколу Projectbon цього проекту. 

 Правовий аналіз бізнес-проекту контрактата. 

 Здійснення контролю виконання контрактатом своїх зобов’язань 

перед контриб’юторами відповідно до правил та умов Протоколу 

Projectbon конкретного проекту. 

 Укладання договорів із ініціатором створення цифрового активу, 

спрямованих на забезпечення виконання ініціатором створення 
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цифрового активу своїх обов’язків, зафіксованих у Протоколі 

такого цифрового активу.  

Водночас за Bitup-агентством закріплено функцію з верифікації 

користувачів Системи Bitbon у межах проведення процедури KYC (Know Your 

Customer — «Знай свого клієнта»), а також функція з відновлення доступу 

користувача Системи Bitbon до свого облікового запису. Повноваження Bitup-

агентства також поширюються на забезпечення реалізації процедури 

спадкування цифрових активів у Системі Bitbon. Вищезазначені 

повноваження в певних аспектах виходять за межі Системи Bitbon, а в окремих 

випадках вимагають залучення компетентних фахівців відповідних органів і 

організацій. 

Отже, Bitup-агентство забезпечує повноцінну та ефективну реалізацію 

процедури оцифровування активу, а також такого виду діяльності, як 

контриб’ютинг. 

1.2.6. Промоутер Projectbon 

У Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon» визначається, що 

промоутер Projectbon — це користувач Системи Bitbon, якому в Системі 

Bitbon надано право брати на себе зобов’язання в частині надання на належних 

йому суспільних інформаційних ресурсах повного комплексу механізмів для 

просування бізнес-проектів із метою залучення користувачів Системи Bitbon і 

їх подальшої участі в процесі IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-

пропозиція). У Системі Bitbon передбачено додаткову вигоду для 

користувачів у статусі промоутера Projectbon, про що свідчать Положення 55 

Публічного контракту Системи Bitbon, а також дефініція такого поняття, як 

додаткова вигода користувача Системи Bitbon. 

Контрактат на підставі умов і правил Протоколу Projectbon його бізнес-

проекту в процесі контриб’ютингу може визначати обсяг винагороди, 

вираженої в Bitbon, на користь промоутерів Projectbon. Ця можливість 
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отримала своє відображення в межах Положення 60 Публічного контракту 

Системи Bitbon. 

Основні права та обов’язки промоутера Projectbon визначаються в 

Публічному контракті Системи Bitbon і Додатку «Правила контриб’ютингу». 

Протоколом Projectbon конкретного бізнес-проекту може бути визначено 

додаткові права та обов’язки промоутера Projectbon. 

1.2.7. Майнер Системи Bitbon 

У Системі Bitbon визначення поняття «майнер» встановлюється в 

Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon». Так, майнером є 

користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право брати на 

себе зобов’язання підтримувати та розвивати децентралізоване середовище 

виконання Системи Bitbon, надаючи для цих цілей ресурси, що йому належать. 

Положенням 61 Публічного контракту Системи Bitbon встановлено, що в 

Системі Bitbon передбачено два способи здійснення майнінгу41: 

 Майнінг забезпечення консенсусу. Для участі в забезпеченні 

консенсусу Системи Bitbon майнер надає певну кількість із Bitbon, 

що йому належать. Ступінь участі майнера в процесі перерозподілу 

Bitbon визначається кількістю виділених Bitbon і його активністю в 

процесі організації спільноти майнерів відповідно до Додатку 

«Майнінг у Системі Bitbon». 

 Майнінг забезпечення інфраструктури. Для забезпечення 

інфраструктури Системи Bitbon майнер надає ресурси, що йому 

належать. Ступінь участі кожного майнера в процесі перерозподілу 

Bitbon залежить від технічних властивостей і характеристик 

                                           
41 Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи Bitbon, спрямований на підтримку та 

розвиток децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У Системі Bitbon передбачено два 

способи здійснення майнінгу — майнінг забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури. 
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ресурсів, наданих майнером, включно з якістю і швидкістю 

інтернет-каналу, процесорним часом і обсягом пам’яті для 

тривалого зберігання інформації, відповідно до Додатку «Майнінг 

у Системі Bitbon». 

Діяльність майнерів Системи Bitbon запускає алгоритм перерозподілу 

цифрових активів Bitbon у Системі Bitbon. У ланцюжку транзакцій, які 

виникають унаслідок активації алгоритму перерозподілу Bitbon, задіяні фонд 

майнінгу та всі Assetbox майнерів Системи Bitbon. Так, Bitbon із фонду 

майнінгу перерозподіляються між майнерами Системи Bitbon, зважаючи на 

кількість і якість ресурсів, задіяних кожним майнером Системи Bitbon окремо. 

Основні права та обов’язки користувача Системи Bitbon у статусі майнера 

Системи Bitbon визначаються в Публічному контракті Системи Bitbon і 

Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». Права та обов’язки майнера Системи 

Bitbon можуть також регламентуватися й іншими Додатками. 

Висновок 

Суб’єктом Системи Bitbon є користувач Системи Bitbon, який може мати 

певний статус у межах Системи Bitbon. Права та обов’язки всіх користувачів 

Системи Bitbon визначаються конкретним внутрішньосистемним документом 

— Публічним контрактом Системи Bitbon. Додаткові права та обов’язки 

можуть визначатися Протоколами конкретних цифрових активів.  

Кожен статус користувача Системи Bitbon припускає відповідний вид 

діяльності з характерним обсягом прав та обов’язків. Кожен користувач 

Системи Bitbon має право вести один або декілька видів діяльності, доступних 

у Системі Bitbon, а також замінювати один вид діяльності на інший за своїм 

розсудом. У Системі Bitbon існує системність закріплення прав і обов’язків її 

користувачів, що дозволяє в організаційному розумінні підтримувати 

належний рівень функціонування Системи Bitbon як комплексного, 
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узгодженого та єдиного механізму, незважаючи на всю множинність 

суспільних відносин, які виникають і розвиваються в її межах.

1.3. Об’єкти Системи Bitbon 

Об’єктами в Системі Bitbon виступають цифрові активи.  

Поняття цифрового активу в Системі Bitbon засноване на визначенні, 

поданому та обґрунтованому в межах наукового дослідження «Обґрунтування 

поняття «Цифровий актив»: економіко-правовий аспект». Так, цифровий 

актив — інформаційний ресурс42, похідний від права43 на цінність і такий, що 

обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора44.  

Дефініція поняття «цифровий актив Системи Bitbon» отримала своє 

закріплення в Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon»: цифровий 

актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на 

цінність, що пройшла процедуру оцифровування, та такий, що обертається в 

Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора на основі Протоколу 

цифрового активу. 

Аналіз Публічного контракту Системи Bitbon дозволяє стверджувати, що 

в Системі Bitbon обертаються цифрові активи трьох типів: Bitbon, Projectbon і 

Bon. У Положенні 20 Публічного контракту Системи Bitbon закріплено, що 

функціонал Системи Bitbon надає своїм користувачам можливість без 

використання грошей оперувати різного роду цифровими активами — Bon, 

Projectbon і Bitbon, значущість яких визнається всіма користувачами Системи 

Bitbon. Цифрові активи знаходяться в правовому полі як об’єкт цивільного або 

господарського обертання. Отже, цифровими активами можна володіти, 

                                           
42 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. 
43 Похідний від права — властивість об’єкта, що надає його власнику право, яке утворюється від права на 

цінність. 
44 Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів певної довжини, що присвоюється 

інформаційному ресурсу в середовищі його обертання. 
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користуватися та розпоряджатися, згідно з правилами та умовами, 

зазначеними у Протоколах таких цифрових активів. 

1.3.1. Цифровий актив Bitbon 

Положенням 21 Публічного контракту Системи Bitbon встановлено, що 

основним інструментом Системи Bitbon є Bitbon, який є цифровим активом, 

створеним на підставі Протоколу Bitbon, з можливістю обертання тільки в 

Системі Bitbon. Цифровий актив Bitbon є сервісним токеном (токеном 

допуску45) і надає учаснику Системи Bitbon певний обсяг прав доступу до 

сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника. 

Цифровий актив Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх 

цифрових активів та забезпечує їх оборотоздатність у Системі Bitbon. 

Цифровий актив Bitbon створено та наділено унікальними атрибутами та 

властивостями на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу 

Bitbon46. Використання Bitbon дозволяє встановлювати та контролювати 

правовідносини між власником активу та власником цифрового активу, а 

також взаємовідносини між користувачами Системи Bitbon із можливістю 

знаходження в обертанні тільки перехідного права вимоги власника 

цифрового активу до власника активу щодо виконання встановлених 

власником активу обов’язків, похідних від права на актив (цінність) за 

правилами та умовами, зафіксованими у Протоколі конкретного цифрового 

активу. Цифровий актив Bitbon було випущено 13 березня 2018 року в 

кількості 100 000 000,00 одиниць, про що свідчить транзакція з 

                                           
45 Токен допуску — буквено-цифровий ідентифікатор, зареєстрований у блокчейні та такий, що надає своєму 

власнику певний обсяг прав доступу до інформаційного ресурсу відповідно до кількості токенів допуску, що 

йому належать. 
46 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. 
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ідентифікатором 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac4b0

d5e2844a0567 в блокчейні Системи Bitbon. 

Цифровий актив Bitbon як токен допуску надає своєму власнику право 

доступу до інформаційного ресурсу «Протоколу Bitbon». У Додатку «Терміни 

та визначення в Системі Bitbon» Протокол Bitbon детермінується як 

підсумковий документ створення інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», 

похідного від активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823, що встановлює 

атрибути та властивості цифрового активу Bitbon, правила та умови його 

обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання Протоколу Bitbon. 

Протокол Bitbon є доступом до сервісів Системи Bitbon відповідно до 

Публічного контракту Системи Bitbon і обов’язковий для виконання всіма 

учасниками Системи Bitbon. 

Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколом Bitbon закріплено 

право суб’єкта, який володіє Bitbon, на доступ до сервісів Системи Bitbon за 

допомогою користування інформаційним ресурсом «Протокол Bitbon». 

Інформаційний ресурс «Протокол Bitbon», зокрема Додаток до нього «Актив 

ТОВ «СІМКОРД» містить інформацію про торгові марки, патенти та 

програмний комплекс ЗАМОВНИКА. 

До основних сервісів Системи Bitbon, до яких Bitbon надає допуск 

учасникам Системи Bitbon, варто віднести: 

 управління Системою Bitbon; 

 здійснення переказів цифрових активів у Системі Bitbon; 

 участь у контриб’ютингу; 

 участь у майнінгу забезпечення консенсусу в Системі Bitbon; 

 створення інших цифрових активів у Системі Bitbon; 

 створення Assetbox і Safebox; 

 та інші сервіси. 
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      Правовий механізм такого допуску зафіксовано в Додатку № 4 до 

Протоколу Bitbon «Договір про переуступку права на доступ до системи 

Bitbon», предметом якого є передання права на доступ до Системи Bitbon. 

Також 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, 

коли стає учасником Системи Bitbon, набуває певну частину в загальному 

обсязі допуску (права на доступ) до Системи Bitbon із розрахунку 

100 000 000,00 одиниць токену Bitbon, що відповідає 100% обсягу допуску 

(права на доступ). 

       Важливою особливістю цифрового активу Bitbon є незмінність у 

кількості його одиниць — 100 000 000,00 — оскільки в Системі Bitbon 

неможливий додатковий випуск одиниць токену Bitbon, що закріплено 

пунктом 12 Протоколу Bitbon. 

Отже, цифровий актив Bitbon є допуском (правом на доступ) до 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідному від активу ТОВ 

«СІМКОРД», що надає власнику токену блокчейну47 Bitbon можливість 

спільного користування з іншими учасниками Системи Bitbon цим активом і 

сервісами Системи Bitbon. Кількість одиниць Bitbon у одного з учасників 

Системи Bitbon визначає його частину в загальному обсязі допуску (прав на 

доступ) до Системи Bitbon. 

1.3.2. Цифровий актив Projectbon 

Цифровий актив Projectbon як один із об’єктів Системи Bitbon 

призначений для застосування у контриб’ютингу. Він використовується 

                                           
47 Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з 

унікальним ідентифікатором. 
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контрактатом як інструмент залучення фінансування у вигляді цифрових 

активів Bitbon для реалізації свого бізнес-проекту, а також є регулятором 

контриб’ютингу, що встановлено Положенням 23 Публічного контракту 

Системи Bitbon. Дефініція Projectbon фіксується в Додатку «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon». Так, Projectbon — цифровий актив, що є 

похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon48 інструментом 

для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та 

зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. 

Цифровий актив цього виду створює Bitup-агентство та наділяє його 

унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму 

обопільних (взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів відповідно 

до правил та умов Проколу Projectbon конкретного бізнес-проекту та виконує 

функцію сервісу з контролю та обліку взаємовідносин учасників 

контриб’ютингу, тобто є регулятором таких взаємовідносин. 

Так, цифровий актив Projectbon містить: 

 Обов’язки контрактата перед контриб’юторами. Їх 

можна розглядати як сукупність усіх обов’язків: 

обов’язки щодо забезпечення активами проекту 

контрактата; обов’язки з реалізації проекту згідно з 

бізнес-планом конкретного проекту; обов’язки з 

обвентингу та інші обов’язки, передбачені Протоколом 

Projectbon конкретного проекту. 

 Право контриб’юторів вимагати від контрактата 

виконання правил і умов, зазначених у Протоколі 

Projectbon його проекту. Це право, передбачене в межах 

                                           
48 Клас Протоколу Projectbon — одиниця класифікації проектів у Системі Bitbon, що відповідає ступеню 

забезпечення Протоколу Projectbon конкретного проекту активами контрактата. 
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контриб’ютингу, забезпечує проекти обов’язками 

контрактата з реалізації такого проекту.  

Цифровий актив Projectbon надає користувачеві Системи Bitbon, 

власнику такого Projectbon, право на отримання обвентів — вигоди 

контриб’ютора49, вираженої в Bitbon, яка формується на основі кількості 

Projectbon, що належать контриб’ютору згідно з правилами та умовами 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. 

Відповідно до Положення 24 Публічного контракту Системи Bitbon 

забезпечення Projectbon формується з Divaunit, що виступає(-ють) як об’єкт 

забезпечення обов’язків контрактата перед контриб’юторами. 

Так, цифровий актив Projectbon є токеном допуску та надає своєму 

власнику право доступу до інформаційного ресурсу «Протокол Projectbon», у 

якому зафіксовано комплекс прав на цінність — актив, що виступає як об’єкт 

забезпечення виконання обов’язків контрактата перед контриб’юторами з 

реалізації бізнес-проекту, а також інші права та обов’язки, що регламентують 

відносини між контрактатом і контриб’юторами. Отже, можна стверджувати, 

що цифровий актив Projectbon виконує функцію сервісу з контролю та обліку 

взаємовідносин учасників контриб’ютингу, тобто можна припустити, що 

цифровий актив Projectbon може бути регулятором таких взаємовідносин. 

1.3.3. Цифровий актив Bon 

У Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon» поняття Bon детермінується як цифровий актив, 

                                           
49 Вигода контриб’ютора — активна складова частина вигоди користувача Системи Bitbon, що дозволяє 

застосувати свої знання та вміння під час вибору певного бізнес-проекту через придбання Projectbon цього 

проекту з метою отримання обвентів за умовами та правилами, описаними в Протоколі Projectbon вибраного 

проекту. 
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що є похідним від Divaunit і певного типу Протоколу Bon50 інструментом, 

поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у 

блокчейні, з можливістю обертання тільки в Системі Bitbon. 

Користувач Системи Bitbon створює цифровий актив Bon із Divaunit у 

результаті проходження процедури оцифровування активу, наділяючи його 

унікальними атрибутами та властивостями. Bon є формою обопільних 

(взаємних) зобов’язань власника активу та власника цифрового активу Bon 

згідно з правилами та умовами Протоколу конкретного Bon. Важливо 

зазначити, що Divaunit є одиницею оцифрованої цінності, що виражає в 

національній валюті вартість активу, тобто фіксує економічну складову 

процесу оцифровування та може бути використана як інструмент обліку будь-

якої цінності, і водночас у Divaunit міститься повна інформація про цінність 

(актив). Варто зазначити, що Divaunit не є цифровим активом і виконує 

функцію обліку в ланцюжку створення цифрового активу. Як зазначалося 

раніше, Bon є похідним від Divaunit і за допомогою Протоколу Bon виражає 

правову складову процедури оцифровування активу.  

Будь-який актив, який не виключено та не обмежено в обертанні чинним 

законодавством, може бути оцифровано в Системі Bitbon за допомогою 

проходження процедури оцифровування активу.  

Користувач Системи Bitbon, власник активу, в процесі процедури 

оцифровування привласнює унікальне ім’я цифрового активу (name_Bon), 

встановлює обопільні (взаємні) зобов’язання власника активу та власника 

цифрового активу Bon, встановлює правила й умови трансформації та 

обертання в Системі Bitbon конкретного цифрового активу Bon, а також 

порядок виконання Протоколу конкретного Bon. 

Користувач Системи Bitbon самостійно формує комплекс прав щодо 

свого активу і визначає умови їх реалізації в Протоколі конкретного Bon. 

                                           
50 Протокол Bon — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури оцифровування 

активу, яким визначаються атрибути та властивості, унікальне ім’я (name_Bon), обопільні (взаємні) права та 

обов’язки власника активу та власника цифрового активу Bon, правила й умови створення та обертання в 

Системі Bitbon конкретного цифрового активу Bon, а також порядок виконання Протоколу Bon. 
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Використання Bon дозволяє встановлювати та контролювати 

взаємовідносини між власником активу і власником цифрового активу, з 

можливістю перебування в обігу тільки права доступу, що переходить до 

Протоколу конкретного Bon, у якому міститься комплекс прав, похідних від 

права власності (володіння, розпоряджання, користування) на актив за 

правилами і умовами, зафіксованими у Протоколі такого цифрового активу. 

Як об’єкт Системи Bitbon цифровий актив Bon може бути використано 

для обліку будь-яких активів в реальному часі, а також як засіб обміну в 

Системі Bitbon, як підставу до здійснення власником майна (активу) 

встановленого способу або виду розпоряджання майном поза Системою 

Bitbon, а також як цінність, що забезпечує Projectbon, але як актив, що пройшов 

процедуру оцифровування активу. 

Висновок  

Об’єктами Системи Bitbon є цифрові активи трьох типів: Bitbon, 

Projectbon і Bon, які є токенами допуску до інформаційного ресурсу — 

Протоколу конкретного цифрового активу, що містить комплекс прав щодо 

цінності (активу), до якого отримує доступ власник цифрового активу.  

Bitbon є основним інструментом Системи Bitbon і виконує функції 

загальносистемного значення. Projectbon є ключовим інструментом 

контриб’ютингу та виконує функції регулятора взаємовідносин між 

учасниками контриб’ютингу. Bon є цифровим вираженням будь-якої цінності, 

що пройшла процедуру оцифровування активу в Системі Bitbon. Доцільно 

зазначити, що без Divaunit неможливе створення цифрових активів Projectbon 

і Bon, але водночас сам Divaunit цифровим активом не є. 

Цифрові активи Системи Bitbon наділено низкою спільних властивостей: 

 похідний від цінності характер, що свідчить про забезпечення 

цифрового активу;  

 обертання в мережі блокчейн у вигляді унікального ідентифікатора; 
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 подання у вигляді інформаційного ресурсу (Протокол цифрового 

активу), в якому зафіксовано права й обов’язки власника цінності 

та власника цифрового активу;  

 регулятор правовідносин, що виникають між власником цінності та 

власником цифрового активу.

1.4. Механізм забезпечення цифрових активів 

Об’єктами обертання в Системі Bitbon є цифрові активи. В економіко-

правовому аспекті цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від 

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

унікального ідентифікатора. Інакше кажучи, цифровий актив є цифровим 

відображенням цінності. У контексті Системи Bitbon, у Додатку «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon», подається визначення поняття цифрового 

активу Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на 

цінність, що пройшла процедуру оцифровування, та такий, що обертається в 

Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора на основі Протоколу 

цифрового активу. Отже, можна говорити про забезпечення цифрового активу 

цінністю. У Системі Bitbon обертаються три типи цифрових активів: Bitbon, 

Bon і Projectbon. У межах цього підрозділу буде розглянуто механізми 

забезпечення цінністю (активом) для кожного типу цифрових активів у 

Системі Bitbon. 

1.4.1. Цифровий актив Bitbon 

На підставі Положення 21 Публічного контракту Системи Bitbon можна 

стверджувати, що цифровий актив Bitbon є основним інструментом Системи 

Bitbon, який був створений на основі Протоколу Bitbon і є сервісним токеном 

(токеном допуску), що надає учаснику Системи Bitbon певний обсяг прав 

доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого 

учасника. У Положенні 22 Публічного контракту Системи Bitbon зафіксовано, 
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що забезпечення Bitbon формується відповідно до Протоколу Bitbon. Так, 

достовірно простежується наявність документа, що встановлює спосіб 

забезпечення цифрового активу Bitbon. 

Пунктом 20 Протоколу Bitbon встановлено, що Bitbon забезпечено 

цифровими активами фонду капіталізації Системи Bitbon і гарантією 

користування активом ТОВ «СІМКОРД». Отже, можемо констатувати 

бінарність забезпечення цифрового активу Bitbon. 

У Положенні 39 Публічного контракту Системи Bitbon зазначено, що 

фонд капіталізації Системи Bitbon є невід’ємним компонентом Системи 

Bitbon, а його метою є надання механізму, що дозволяє за допомогою 

контриб’ютингу збільшувати обсяг капіталізації самого фонду та капіталізації 

Системи Bitbon51 загалом. Так, за допомогою участі в контриб’ютингу фонд 

капіталізації Системи Bitbon буде постійно збільшувати кількість цифрових 

активів Projectbon на своєму Assetbox. Так само ці цифрові активи забезпечено 

активами, що виступають як об’єкт забезпечення виконання обов’язків 

контракту перед контриб’юторами з реалізації бізнес-проекту. Отже, можна 

констатувати похідний від активів характер цифрових активів Системи Bitbon, 

а значить, і цифрового активу Bitbon. 

Документ «Актив ТОВ «СІМКОРД»» є Додатком № 2 до Протоколу 

Bitbon, тобто також інформаційним ресурсом. Цей Додаток містить 

інформацію про торгові марки, патенти та програмний комплекс, власником 

яких є ТОВ «СІМКОРД». Водночас забезпечення Bitbon у цьому випадку 

виражено через надання гарантії користування активом ТОВ «СІМКОРД». 

Бінарну модель забезпечення цифрового активу Bitbon графічно 

зображено на рис. 1. 

                                           
51 Капіталізація Системи Bitbon — показник, який характеризує сукупну вартість усіх цифрових активів у 

Системі Bitbon, що розрахована на основі вартості активів, що пройшли процедуру оцифровування активу. 
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Рисунок 1. Модель забезпечення цифрового активу Bitbon 

1.4.2. Цифровий актив Projectbon 

У Положенні 23 Публічного контракту Системи Bitbon зафіксовано, що 

Projectbon є регулятором контриб’ютингу, становить цифровий актив, який є 

похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon, поданим у 

вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду 

створює Bitup-агентство, наділяючи його унікальними атрибутами та 

властивостями. Projectbon становить форму обопільних (взаємних) 

зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. Ґрунтуючись на Положенні 

24 Публічного контракту Системи Bitbon, можна стверджувати, що 

забезпечення Projectbon формується з Divaunit, що виступає(-ють) як об’єкт 

забезпечення обов’язків контрактата перед контриб’юторами. 
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Механізм забезпечення цифрового активу Projectbon реалізується в 

процесі його створення — процедурі оцифровування активу. Суть цієї 

процедури детально розглянуто в підрозділі 1.6.1 «Створення цифрового 

активу» цього Висновку. 

На першому етапі процедури оцифровування активу користувач Системи 

Bitbon — власник цінності (активу), укладає договори з Bitup-агентством щодо 

забезпечення збереження активу та його обліку на час обертання цифрового 

активу в Системі Bitbon, в який закладено комплекс прав на цей актив 

(цінність), а також договори на забезпечення виконання власником активу 

своїх обов’язків перед власником цифрового активу. Усі договори щодо 

забезпечення збереження та обліку активу зберігаються в цифровому вигляді 

в розподіленому реєстрі (блокчейн) Системи Bitbon у межах унікальної 

цифрової копії активу в реєстрі унікальних цифрових копій52. 

Так, процедура оцифровування активу — це процедура, в основу якої 

покладено механізми правового та технічного забезпечення Projectbon. 

Особливістю цифрового активу Projectbon в контексті питання його 

забезпечення цінністю (активом) є наявність класифікатора, що дозволяє 

групувати Projectbon за критерієм забезпечення активами (цінністю). У 

Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення в 

Системі Bitbon» фіксується поняття «клас Протоколу Projectbon», яке 

детермінується як одиниця класифікації проектів у Системі Bitbon, що 

відповідає ступеню забезпечення Протоколу Projectbon конкретного проекту 

активами контрактата. Класи Протоколів Projectbon утворюють окремі 

категорії забезпечення. Категорію та клас Протоколу Projectbon конкретного 

проекту визначає Bitup-агентство на підставі методики оцінювання проектів, 

що встановлюється в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon 

«Правила контриб’ютингу». 

                                           
52 Реєстр унікальних цифрових копій активів — форма систематизації унікальних цифрових копій активів у 

Системі Bitbon. 
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Отже, у процесі створення цифрового активу, тобто в межах процедури 

оцифровування активу, формується забезпеченість цифрового активу 

Projectbon цінністю (активом). Так, можна говорити про правовий та 

технічний механізми забезпечення цифрового активу Projectbon цінністю 

(активом). 

1.4.3. Цифровий актив Bon 

У Положенні 25 Публічного контракту Системи Bitbon зафіксовано, що 

цифровий актив Bon є похідним від одиниці оцифрованої цінності (Divaunit — 

Digitized value unit — одиниця оцифрованої цінності) інструментом, поданим 

у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в системі Bitbon.  

Користувач Системи Bitbon створює цифровий актив Bon із Divaunit 

(Digitized value unit — одиниця оцифрованої цінності) у результаті 

проходження процедури оцифровування активу, наділяючи його унікальними 

атрибутами та властивостями. Bon становить форму обопільних (взаємних) 

прав і обов’язків власника активу та власника цифрового активу Bon згідно з 

правилами й умовами Протоколу конкретного Bon. 

Як видно з Публічного контракту Системи Bitbon, а саме Положення 26, 

забезпечення Bon формується з Divaunit (Digitized value unit — одиниця 

оцифрованої цінності) у результаті проходження процедури оцифровування 

активу відповідно до Додатка «Процедура оцифровування активу в Системі 

Bitbon». Правовим механізмом забезпечення виступають договори щодо 

забезпечення збереження активу та його обліку на час обертання цифрового 

активу в Системі Bitbon і договори на забезпечення виконання власником 

активу своїх зобов’язань перед власником цифрового активу. 

Отже, у процесі створення цифрового активу Bon, тобто в межах 

процедури оцифровування активу, формується забезпеченість цифрового 
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активу Bon цінністю (активом), що дозволяє говорити про правовий та 

технічний механізми забезпечення цифрового активу Bon цінністю (активом). 

Висновок 

Резюмуючи вищевикладене, інформацію про механізми забезпечення 

цифрових активів цінністю, розкриту в межах цього підрозділу, можна 

відобразити на рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Механізм забезпечення цифрових активів у Системі Bitbon 

 

1. Створення унікальної цифрової копії активу, що відображає право 

власності на цей актив.  

2. Створення Divaunit (Digitized value unit — одиниця оцифрованої 

цінності), що містить посилання на унікальну цифрову копію активу та є 

підтвердженням її наявності в Системі Bitbon.  

3. Забезпечення Bon формується з Divaunit (Digitized value unit — одиниця 

оцифрованої цінності).  

3.1. Забезпечення Projectbon формується з Divaunit (Digitized value unit — 

одиниця оцифрованої цінності), що виступає(-ють) як об’єкт забезпечення 

обов’язків контрактата перед контриб’юторами.  

4. Забезпечення Bitbon формується відповідно до Протоколу Bitbon і має 

2 способи. Перший спосіб забезпечення Bitbon формується внаслідок участі 

фонду капіталізації Системи Bitbon у контриб’ютингу, згідно з класами 

Протоколів Projectbon бізнес-проектів, унаслідок чого забезпеченість Bitbon 

формується цифровими активами фонду капіталізації Системи Bitbon.  
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5. Другий спосіб забезпечення Bitbon, згідно з Протоколом Bitbon, 

полягає в гарантії користування активом ТОВ «СІМКОРД». 

Отже, можна стверджувати, що в Системі Bitbon реалізовано правові та 

технічні механізми забезпечення цифрових активів.

1.5. Компоненти Системи Bitbon 

Система Bitbon має спеціальний понятійно-термінологічний апарат, який 

подано в окремому Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни 

та визначення в Системі Bitbon». Проаналізувавши цей Додаток, можна дійти 

висновку, що в Системі Bitbon, окрім суб’єктно-об’єктного складу, є також 

компоненти Системи Bitbon, функціональність яких має загальносистемний 

характер. До компонентів Системи Bitbon належать: фонд капіталізації 

Системи Bitbon, фонд майнінгу Системи Bitbon і компонент для обміну 

цифровими активами — Bon exchange. 

1.5.1. Фонд капіталізації Системи Bitbon 

Основним компонентом Системи Bitbon, завдання якого полягає в 

забезпеченні процесів, пов’язаних із капіталізацією Системи та її розвитком у 

цілому, є фонд капіталізації Системи Bitbon. Визначення цього поняття 

відображається в Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon»: фонд 

капіталізації Системи Bitbon — це невід’ємний компонент Системи Bitbon, що 

належить учасникам Системи Bitbon. 

Метою фонду капіталізації Системи Bitbon є надання механізму, що 

дозволяє учасникам Системи Bitbon, за допомогою участі фонду в 

контриб’ютингу, розвивати Систему Bitbon в інтересах усіх її користувачів, 

збільшуючи у такий спосіб обсяг капіталізації Системи Bitbon у цілому. 

Сутність зводиться до того, що фонд капіталізації Системи Bitbon, на підставі 

класів Протоколів Projectbon, у межах IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція) конкретного бізнес-проекту, пропорційно частці 
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своєї участі, обмінює необхідну кількість Bitbon, що знаходяться на його 

Assetbox, на Projectbon такого бізнес-проекту. У такий спосіб відбувається 

збільшення кількості належних йому цифрових активів Projectbon на Assetbox 

фонду, які за допомогою процедури оцифровування активу забезпечено 

активами. Окрім того, наявність у фонду цифрових активів Projectbon різних 

бізнес-проектів робить його контриб’ютором таких проектів і надає доступ до 

участі в обвентингу. Усі ці процеси збільшують капіталізацію самого фонду і, 

як наслідок, капіталізацію цифрового активу Bitbon. Такий процес у межах 

Системи Bitbon закріплюється в Додатку «Терміни та визначення в Системі 

Bitbon»: капіталізація Bitbon — показник, який визначає загальну ринкову 

вартість 100% обсягу доступу до сервісів Системи Bitbon, що дорівнює сумі 

ринкової вартості 100 000 000,00 одиниць Bitbon, які є одиницями допуску до 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідному від активу ТОВ 

«СІМКОРД». Головними факторами, що впливають на ринкову вартість 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» як нематеріального активу 

(НМА), є: затребуваність сервісів Системи Bitbon і сукупна вартість усіх 

цифрових активів, що знаходяться на Assetbox Фонду капіталізації Системи 

Bitbon.  

Важливо зазначити, що 10% від кількості Bitbon, отриманих фондом 

капіталізації Системи Bitbon унаслідок участі в процесі обвентингу 

відповідних бізнес-проектів, надходять у фонд майнінгу для подальшого 

перерозподілу серед майнерів Системи Bitbon, що закріплено в Положенні 61 

Публічного контракту Системи Bitbon. 

Так, ґрунтуючись на вищезазначеному, можна дійти висновку, що фонд 

капіталізації Системи Bitbon є основним компонентом Системи Bitbon, який 

задіяно в багатьох процесах Системи Bitbon і забезпечує їх. 
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1.5.2. Фонд майнінгу Системи Bitbon 

Фонд майнінгу Системи Bitbon є невід’ємним компонентом Системи 

Bitbon. Дефініція цього терміна закріплюється в Додатку «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon»: фонд майнінгу — це компонент Системи 

Bitbon, активи якого виражені виключно в Bitbon і формуються з джерел, що 

не суперечать Публічному контракту Системи Bitbon. 

Метою фонду майнінгу є надання механізму, який дозволяє акумулювати 

Bitbon, що надходять, і перерозподіляти їх серед майнерів Системи Bitbon, 

зважаючи на вибраний кожним майнером спосіб чи способи здійснення 

майнінгу, відповідно до Положення 61 Публічного контракту Системи Bitbon. 

Діяльність майнерів Системи Bitbon запускає алгоритм перерозподілу 

цифрових активів Bitbon у Системі Bitbon. У ланцюжку транзакцій, що 

виникають унаслідок активації алгоритму перерозподілу Bitbon, задіяно фонд 

майнінгу та всі Assetbox майнерів Системи Bitbon. 

Так, фонд майнінгу виконує одну з ключових функцій у забезпеченні 

майнінгу в Системі Bitbon — виду діяльності користувача Системи Bitbon, 

спрямованого на підтримку та розвиток децентралізованого середовища 

виконання Системи Bitbon. Фонд майнінгу було створено з метою оптимізації 

процесів, пов’язаних із участю майнерів у підтримці та розвитку 

децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. Відповідно до 

Положення 61 Публічного контракту Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» на 

правах засновника Системи Bitbon встановлено, що 10% від кількості Bitbon, 

отримуваних фондом капіталізації Системи Bitbon у процесі обвентингу, за 

певний період часу, а також 50% від комісії за здійснення переказів цифрових 

активів у Системі Bitbon, відповідно до Положення 54 Публічного контракту 

Системи Bitbon, надходять до фонду майнінгу для подальшого перерозподілу 

серед майнерів Системи Bitbon. 

Оскільки Система Bitbon заснована та функціонує на технології 

розподіленого реєстру (блокчейн), а майнінг як діяльність спрямовано на 
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підтримку та розвиток децентралізованого середовища виконання Системи, то 

фонд майнінгу як компонент, що забезпечує процес майнінгу, зі свого боку є 

невід’ємним та ключовим компонентом Системи Bitbon у цілому. 

1.5.3. Bon exchange 

У Положенні 17 Публічного контракту Системи Bitbon, яке за своєю 

суттю є дефініцією Системи Bitbon, розкрито один із функціональних 

інститутів Системи Bitbon — можливість здійснення користувачами Системи 

Bitbon безпечного та рівноцінного обміну своїми цифровими активами без 

комісій за обмін, без посередників, не використовуючи гроші. Аналіз 

внутрішньої проектної документації Замовника, реєстру завдань, а також 

наявних програмних рішень дозволяє стверджувати, що забезпечення 

функціонування цього інституту покладено на компонент Системи Bitbon —

Bon exchange. 

Bon exchange у Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon» 

детермінується як компонент Системи Bitbon, метою якого є надання 

механізму, що дозволяє користувачам Системи Bitbon здійснювати безпечний 

та рівноцінний обмін своїми цифровими активами на базі децентралізованого 

середовища виконання Системи Bitbon. Дефініція цього терміна, а також 

аналіз внутрішньої документації Замовника дозволяють зробити висновок, що 

компонент Bon exchange за своєю суттю є розумним контрактом, який 

забезпечує децентралізований, автоматичний обмін цифровими активами між 

користувачами Системи Bitbon без комісій за обмін, без посередників, не 

використовуючи гроші, за рахунок механізму розподілених обчислень і 

децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. Ключовою 

особливістю Bon exchange як компонента децентралізованого обміну 

цифровими активами є гарантоване виконання транзакцій (заявок), що 

надходять, у суворій часовій і ціновій пріоритетності, що забезпечується 
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використанням алгоритму матчингу FIFO (First In, First Out) — алгоритм 

зведення ордерів на біржі, що працює за принципом «перший прийшов — 

перший пішов». 

Bon exchange є одним із основних компонентів Системи Bitbon, оскільки 

його використання дозволяє характеризувати Систему Bitbon як автономну 

цифрову екосистему. 

Висновок 

Отже, можна дійти висновку, що фонд капіталізації Системи Bitbon, фонд 

майнінгу та компонент децентралізованого обміну цифровими активами Bon 

exchange є ключовими складниками в забезпеченні повноцінного 

функціонування Системи Bitbon. Характерною особливістю функціонування 

цих компонентів є відсутність людського фактора.  

Важливо також зазначити, що компоненти Системи Bitbon мають 

унікальну правову природу, оскільки не належать до суб’єктно-об’єктного 

складу Системи Bitbon, але водночас у процесі функціонування вони 

взаємодіють як із суб’єктами, так і з об’єктами Системи Bitbon.

1.6. Взаємовідносини в Системі Bitbon 

Користування сервісами Системи Bitbon обумовлює формування та 

розвиток різних взаємовідносин у Системі Bitbon. У межах цього підрозділу 

буде розглянуто правові основи формування відносин між користувачами 

Системи Bitbon у зв’язку зі створенням, зберіганням та обертанням цифрових 

активів Системи Bitbon, участю в контриб’ютингу та майнінгу в Системі 

Bitbon, реалізацією процедури спадкування цифрових активів та відновленням 

доступу до облікового запису користувача Системи Bitbon, а також у зв’язку з 

управлінням Системою Bitbon. 
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1.6.1. Створення цифрового активу 

Цифровий актив (Bon, Projectbon) створюється користувачем Системи 

Bitbon у результаті процедури оцифровування активу. Створення цифрового 

активу відбувається всередині Системи Bitbon за допомогою інтерфейсних 

можливостей, наданих платформою.  

Учасниками взаємовідносин, що виникають у зв’язку зі створенням Bon 

та/або Projectbon, є користувач Системи Bitbon і Bitup-агентство. Варто 

зазначити, що такі відносини мають договірний характер.  

Користувач Системи Bitbon має можливість створювати цифровий актив 

Bon самостійно. Така можливість є доступною тільки користувачам, які 

володіють Bitbon, тобто учасникам Системи Bitbon. 

Під час створення цифрового активу користувач виражає свою згоду з 

формуванням права вимоги з виконання обов’язків власником активу, 

похідних від комплексу прав на актив, що закладаються в основу цифрового 

активу та фіксуються в Протоколі такого цифрового активу. Така модель 

взаємовідносин реалізується завдяки закладеному в Систему Bitbon принципу 

«право на право»53. 

Процес створення цифрових активів реалізується відповідно до Додатка 

«Процедура оцифровування активу в Системі Bitbon». 

У Системі Bitbon застосовується політика внутрішнього контролю щодо 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму, заснована на запобіганні операціям і угодам, які 

прямо або побічно пов’язані з відмиванням доходів, отриманих від злочинної 

діяльності, а також унеможливленні проведення операцій, пов’язаних із 

фінансуванням терористичної діяльності всередині Системи Bitbon. 

Користувач не може створити цифровий актив із активу, вилученого чи 

                                           
53 Право на право — закладений у Систему Bitbon базовий принцип, який дозволяє користувачам Системи 

Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність 

знаходиться у її власника. 
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обмеженого в обертанні чинним законодавством країни місця знаходження 

такого активу. 

Процедура оцифровування активу передбачає чотири етапи.  

Залежно від типу цифрового активу (Bon або Projectbon) і конкретних 

цілей користувач Системи Bitbon може укладати низку договорів із Bitup-

агентством. Наприклад, під час створення цифрового активу Projectbon 

першому етапу процедури оцифровування обов’язково передує укладання 

користувачем Системи Bitbon низки договорів із Bitup-агентством щодо 

надання послуг із проведення процедури оцифровування активу, зі здійснення 

оцінки активу, а також інших договорів, що забезпечують збереження активу 

на період знаходження його цифрової копії в Системі Bitbon. Необхідно 

зазначити, що під час створення цифрового активу Bon користувач Системи 

Bitbon може звернутися до Bitup-агентства на свій розсуд, але також може 

створити цифровий актив Bon самостійно. 

Так, будь-яка діяльність, яку реалізує Bitup-агентство в процесі 

оцифровування активу, є наданням послуг. Варто зауважити, що користувач 

— власник активу — зобов’язується вживати заходів щодо збереження активу 

на період знаходження його цифрової копії в Системі Bitbon. 

Зважаючи на це, можна стверджувати, що між учасниками процедури 

створення цифрового активу формуються договірні правовідносини, що 

підлягають регулюванню чинними нормами договірного права країни 

резидентства таких учасників. 

На першому етапі процедури оцифровування активу відбувається 

створення унікальної цифрової копії активу з визначенням вартості активу 

відповідно до методики оцінки країни місцезнаходження такого активу та/або 

його реєстрації з врахуванням встановлених законодавством обмежень, а 

також визначаються заходи щодо забезпечення виконання власником активу 

своїх зобов’язань та заходи щодо збереження активу та його обліку на період 

знаходження в Системі Bitbon його унікальної цифрової копії.   
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Унікальна цифрова копія активу реєструється в реєстрі унікальних 

цифрових копій активів Системи Bitbon. Зареєстрована унікальна цифрова 

копія активу відображає право власності на цінність (актив). 

На другому етапі процедури оцифровування активу на основі унікальної 

цифрової копії активу формується Divaunit (Digitized value unit — одиниця 

оцифрованої цінності), яка реєструється в реєстрі одиниць оцифрованих 

цінностей54 Системи Bitbon. 

Саме Divaunit є підтвердженням наявності в межах Системи Bitbon 

унікальної цифрової копії активу, оскільки містить посилання на унікальну 

цифрову копію активу, розміщену у відповідному реєстрі.  

На третьому етапі процедури оцифровування активу користувачем 

Системи Bitbon створюється Протокол цифрового активу. Залежно від 

вибраного користувачем Системи Bitbon виду цифрового активу створюється 

Протокол Bon або Протокол Projectbon. Варто зазначити, що у цифрового 

активу Bitbon також є єдиний та унікальний Протокол Bitbon, що регламентує 

порядок його обертання в Системі Bitbon. 

Під час вибору цифрового активу Bon користувач Системи Bitbon 

визначається з типом Протоколу Bon (валютний, майновий, немайновий, 

товарний, наукометричний та інші). Потім заповнює формуляр вибраного ним 

типу Протоколу Bon, який вже має заповнені графи (обов’язкові для цього 

типу Протоколу, що визначають його тип). Заповнюючи індивідуальні графи 

формуляра, користувач Системи Bitbon наділяє створюваний ним цифровий 

актив Bon додатковими атрибутами і властивостями, дає унікальне ім’я 

(name_Bon), визначає обопільні (взаємні) права й обов’язки власника активу 

та власника цифрового активу Bon, встановлює правила та умови 

трансформації та обертання в Системі Bitbon конкретного цифрового активу 

Bon, умови й особливості виконання Протоколу такого цифрового активу, а 

                                           
54 Реєстр одиниць оцифрованих цінностей — форма систематизації одиниць оцифрованих цінностей 

(Divaunit) у Системі Bitbon. 
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також умови вилучення цифрового активу Bon із реєстру цифрових активів55 

Системи Bitbon. 

Під час вибору цифрового активу Projectbon користувач Системи Bitbon 

заповнює формуляр Протоколу Projectbon, у якому визначає його атрибути та 

властивості, а також правила й умови трансформації та обертання такого 

цифрового активу в Системі Bitbon, умови його вилучення з реєстру цифрових 

активів Системи Bitbon, умови та особливості його виконання, обопільні 

(взаємні) права та обов’язки контрактата і контриб’юторів, а також правила та 

умови реалізації бізнес-проекту контрактата. Формуляр протоколу Projectbon 

також має обов’язкові та індивідуальні графи, що залежать від категорії та 

класу Протоколу Projectbon.  

Користувач Системи Bitbon самостійно формує комплекс прав на власний 

актив та визначає умови його реалізації в Протоколі конкретного цифрового 

активу. 

На четвертому етапі процедури оцифровування активу на основі 

Протоколу цифрового активу користувач Системи Bitbon створює цифровий 

актив, що реєструється в реєстрі цифрових активів Системи Bitbon. 

Зважаючи на проведений вище аналіз, можна стверджувати таке:   

 учасниками взаємовідносин зі створення цифрового активу є 

користувач Системи Bitbon та Bitup-агентство; під час створення 

цифрового активу Bon користувач Системи Bitbon може звернутися 

до Bitup-агентства на свій розсуд, але також може створити 

цифровий актив Bon самостійно; 

 підставою для формування вищезазначених взаємовідносин є 

укладання договорів і, як наслідок, взаємовідносини між 

користувачем і Bitup-агентством носять договірний характер; 

                                           
55 Реєстр цифрових активів — форма систематизації цифрових активів Bon і Projectbon у Системі Bitbon. 
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 процедура оцифровування активу має строго регламентований 

характер: чотири етапи реалізації, що визначаються Додатком 

«Процедура оцифровування активу в Системі Bitbon»; 

 кожен з етапів процедури оцифровування активу завершується 

внесенням відповідних записів до реєстрів Системи Bitbon (реєстр 

одиниць оцифрованих цінностей; реєстр унікальних цифрових копій 

активів; реєстр Протоколів цифрових активів, реєстр цифрових 

активів). 

Так, можна стверджувати, що процедура оцифровування активу є 

регламентованим процесом у Системі Bitbon. Слід зазначити, що результатом 

процедури оцифровування активу є створення цифрового активу, яке веде до 

трансформації комплексу прав, а саме до розширення переліку прав і 

обов’язків щодо цього активу. 

1.6.2. Обертання цифрового активу 

Система Bitbon є платформою для обертання цифрових активів. Під 

обертанням ідеться про зміну власника цифрового активу. Цифрові активи 

(Bon, Projectbon) є оборотоздатними з огляду на те, що наділені міновою 

вартістю, яка визначається за допомогою цифрового активу Bitbon. 

Обертання цифрового активу в Системі Bitbon відбувається згідно з 

правилами та умовами, зазначеними в Протоколі конкретного цифрового 

активу. Важливою особливістю є те, що користувачеві Системи Bitbon надана 

можливість безпечно оперувати цифровими активами в межах Системи Bitbon 

без посередників, не використовуючи гроші, що забезпечується розумними 

контрактами. Передачу цифрового активу в Системі Bitbon може бути 

здійснено необмежену кількість разів і необмеженому колу користувачів, 

якщо інше не передбачено Протоколом такого цифрового активу. 

Згідно з Положенням 33 Публічного контракту Системи Bitbon під час 

передачі цифрового активу Bitbon від одного користувача іншому в будь-якій 
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їх частині, іншому користувачеві Системи Bitbon у пропорції переданої 

частини переходять всі права попереднього власника Bitbon, які закріплені 

Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколом Bitbon. Унаслідок чого 

такий користувач набуває статусу учасника Системи Bitbon. 

Отже, за допомогою передачі цифрового активу Bitbon, що є частиною 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від активу ТОВ 

«СІМКОРД», передається право доступу до Системи Bitbon. 

В аспекті цифрового активу Bitbon пунктом 13 Протоколу Bitbon 

встановлено, що формою обертання Bitbon є переуступка права на доступ до 

Системи Bitbon на підставі Додатка № 4 Протоколу Bitbon «Договір про 

переуступку права на доступ до Системи Bitbon». 

Отже, в обороті знаходяться не самі активи, а тільки право доступу до 

Системи Bitbon, що переходить, зокрема, до інформаційного ресурсу 

«Протокол Bitbon» із підсумковим документом Протокол Bitbon і наданим 

ТОВ «СІМКОРД» правом спільного використання торгових марок, патентів і 

програмних комплексів, зазначених в активі ТОВ «СІМКОРД», за правилами 

та умовами, викладеними в Протоколі Bitbon. 

1.6.3. Контриб’ютинг 

Згідно з визначенням, наданим на офіційному інформаційному ресурсі 

Системи Bitbon, контриб’ютинг — це вид діяльності учасника Системи Bitbon, 

спрямований на отримання додаткової вигоди від участі в реалізації вибраного 

бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту.  

Відносини між учасниками контриб’ютингу регулюються Публічним 

контрактом Системи Bitbon, Додатками «Правила контриб’ютингу» та 

«Функції Bitup-агентства в Системі Bitbon», а також Протоколами Projectbon 

конкретних проектів.  
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Процес контриб’ютингу починається з моменту обміну наявного в 

учасника Bitbon на Projectbon. Величина вигоди контриб’ютора прямо 

пропорційно залежить від кількості наявних у нього Projectbon цього бізнес-

проекту. Вигода від контриб’ютингу виражається в Bitbon, отриманих 

відповідно до кількості Projectbon, якими контриб’ютор має право 

розпорядитися на свій розсуд на будь-якому етапі реалізації бізнес-проекту, 

згідно з умовами та правилами Протоколу Projectbon. 

Варто зазначити, що в контриб’ютингу під час обміну Bitbon на Projectbon 

брати участь може лише учасник Системи Bitbon, тобто користувач, який 

володіє Bitbon. 

Поняття «контриб’ютинг» вживається в широкому та вузькому 

значеннях. Подане вище визначення є більш вузьким значенням 

контриб’ютингу. У широкому розумінні контриб’ютинг — це вид діяльності, 

спрямований на реалізацію бізнес-проектів, доступний у межах Системи 

Bitbon, у якому користувачі Системи Bitbon можуть брати різну участь 

залежно від статусу. У широкому розумінні суб’єктами контриб’ютингу є 

контрактат, контриб’ютор, Bitup-агентство та промоутер Projectbon. 

За своєю суттю контриб’ютинг є механізмом реалізації проекту шляхом 

залучення колективного фінансування, ключовим елементом якого є IBO 

(Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція). У Додатку «Терміни 

та визначення в Системі Bitbon» Публічного контракту Системи Bitbon 

поняття IBO детермінується як процес у Системі Bitbon, що запускає Bitup-

агентство з метою залучення зазначеної в Протоколі Projectbon кількості 

Bitbon від контриб’юторів для реалізації бізнес-проекту контрактата. Варто 

зазначити, що в цьому контексті під фінансуванням не йдеться про залучення 

фіатних грошей, а як ресурси досягнення мети виступають інформаційні 

ресурси — цифрові активи Системи Bitbon. 

Користувач Системи Bitbon може брати участь у контриб’ютингу з метою 

реалізації бізнес-проекту в таких сферах, як виробнича сфера, IT-технології, 
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наукова та дослідницька діяльність, сфера послуг, торгова сфера, будівництво, 

фінансова сфера, агропромисловий комплекс і сільське господарство, а також 

в інших. 

Контриб’ютинг як діяльність, доступна в межах Системи Bitbon, має 

декілька послідовних етапів реалізації.  

У широкому сенсі поняття контриб’ютинг починається з ініціювання 

контрактатом запуску бізнес-проекту та створення Протоколу відповідного 

Projectbon. Для реалізації цього етапу контрактат звертається до Bitup-

агентства, що знаходиться в одній із ним юрисдикції. У межах Системи Bitbon 

Bitup-агентство приймає на себе зобов’язання в частині комплексного 

супроводу проекту контрактата в Системі Bitbon, представляє та захищає 

інтереси контриб’юторів, а також отримує повноваження приймати рішення 

щодо допуску бізнес-проекту контрактата до IBO, про що свідчать Положення 

56 Публічного контракту Системи Bitbon і Додаток «Терміни та визначення в 

Системі Bitbon». У процесі підготовки до IBO розробляються такі документи, 

як абстракт проекту56, White Paper проекту57, One Pager проекту58, бізнес-план 

проекту59, а також інші документи, у яких міститься повна інформація про 

бізнес-проект. Такі документи складаються за стандартами бізнес-планування 

Системи Bitbon, що розроблені відповідно до міжнародних стандартів бізнес-

планування від KPMG International Cooperative (KPMG), United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD) и Technical Assistance for the Commonwealth of 

Independent States (TACIS). 

Bitup-агентство, реалізуючи свої повноваження в процесі підготовки 

бізнес-проекту до IBO, проводить процедуру оцифровування активу 

                                           
56 Абстракт проекту — концепція проекту ознайомлювального характеру, подана у вигляді графічного 

елементу та опису не більш ніж 100 слів. 
57 White Paper проекту — презентація проекту, що містить мультимедійну інформацію про проект і етапи його 

реалізації не більш ніж на 10 сторінках. 
58 One Pager проекту — концепція проекту маркетингового характеру, подана у вигляді кількох графічних 

елементів та опису не більш ніж 300 слів. 
59 Бізнес-план проекту — головний документ проекту, що містить повну та детальну інформацію про бізнес-

проект і його реалізацію. 
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контрактата, у процесі якої створює Протокол Projectbon конкретного бізнес-

проекту та цифровий актив Projectbon. Якщо Протокол Projectbon конкретного 

бізнес-проекту успішно пройшов процедуру комплексного аналізу — 

автоматично створюється сертифікат IBO60. 

У Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon» Публічного 

контракту Системи Bitbon визначається дефініція терміна «сертифікат IBO» 

— це електронний документ, що містить низку базових інформаційних 

параметрів щодо бізнес-проекту. Сертифікат IBO є підставою для запуску IBO 

конкретного бізнес-проекту. Внесення Bitup-агентством до реєстру IBO61 

сертифіката IBO є моментом початку процесу IBO та набуття чинності правил 

і умов Протоколу Projectbon цього бізнес-проекту.  

Протокол Рrojectbon конкретного бізнес-проекту є за своєю правовою 

природою публічною офертою. Так, умовами оферти можна вважати правила 

та умови проведення реалізації бізнес-проекту, закріплені в Протоколі 

Projectbon конкретного бізнес-проекту, і адресуються вони потенційним 

контриб’юторам. IBO — процес, за допомогою якого можна акцептувати 

оферту, тобто погодитися з правилами та умовами Протоколу Projectbon: 

контриб’ютори виражають своє прийняття оферти за допомогою обміну 

належних їм Bitbon на Projectbon. У момент прийому Projectbon будь-який 

іншим способом (під час отримання в спадок; під час отримання Projectbon від 

інших користувачів тощо), новий власник Projectbon повинен прийняти умови 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. Так, користувач Системи 

Bitbon не може обміняти Bitbon на Projectbon, не погодившись із правилами та 

умовами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту.   

Варто зазначити, що запуск IBO залежить від комплексу попередніх 

етапів:  

                                           
60 Сертифікат IBO — електронний документ, який містить параметри бізнес-проекту та створюється 

автоматично як наслідок успішного проходження Протоколом Projectbon цього проекту процедури 

комплексного аналізу. Внесення Bitup-агентством до реєстру IBO сертифіката IBO є моментом початку 

процесу IBO конкретного бізнес-проекту. 
61 Реєстр IBO — форма систематизації сертифікатів IBO в Системі Bitbon. 
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 ініціювання бізнес-проекту контрактатом; 

 створення Протоколу Projectbon і цифрового активу Projectbon; 

 випуск сертифіката IBO.  

Тільки після реалізації цих трьох етапів запускається IBO, у процесі якого 

контриб’ютори визначають свій обсяг прав доступу до інформаційного 

ресурсу «Протокол Projectbon» шляхом обміну належних їм Bitbon на 

Projectbon. 

У Протоколі Projectbon фіксується комплекс прав на цінність — актив, що 

виступає як об’єкт забезпечення виконання зобов’язань контрактата перед 

контриб’юторами щодо реалізації бізнес-проекту, інші права та обов’язки, що 

регламентують відносини між контрактатом і контриб’юторами, а також права 

на отримання обвентів — вигоди контриб’ютора, що виражена в Bitbon. На 

цьому етапі проявляється сам контриб’ютинг у тому розумінні, яке закріплено 

у визначенні контриб’ютингу — вид діяльності учасника Системи Bitbon, 

спрямований на отримання додаткової вигоди від участі в реалізації вибраного 

бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 

Моментом початку контриб’ютингу є момент обміну Bitbon, що є в 

учасника, на Projectbon.  

Водночас статус контриб’ютора користувачі Системи Bitbon набувають у 

двох випадках: 

 беручи участь у процесі контриб’ютингу шляхом обміну своїх Bitbon 

на Projectbon;  

 отримавши Projectbon будь-яким іншим способом, що не суперечить 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту та Публічному 

контракту Системи Bitbon.   
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Усі зібрані в процесі IBO Bitbon зберігаються на Masterbox62 проекту, 

доступ до якого мають лише контрактат цього проекту та Bitup-агентство, яке 

його супроводжує. Усі дії щодо Masterbox проекту в обов’язковому порядку 

підтверджуються цифровими ключами доступу та здійснюються згідно з 

правилами та умовами, зазначеними в Протоколі Projectbon конкретного 

бізнес-проекту. Оригінальні цифрові ключі доступу до Masterbox конкретного 

бізнес-проекту автоматично генеруються Системою Bitbon у момент внесення 

Bitup-агентством до реєстру IBO сертифіката IBO. 

У разі успішного завершення IBO — визначення контриб’юторами своїх 

частин у розмірі 100% від загальної кількості Projectbon — контрактат починає 

реалізовувати проект. По суті, процес IBO є визначальним фактором запуску 

реалізації проекту контрактата.  

Після успішного завершення IBO починається поетапна реалізація 

проекту згідно з утвердженим бізнес-планом. На кожний етап реалізації з 

Masterbox проекту надається передбачена Протоколом Projectbon фіксована 

кількість Bitbon. Такий принцип сприяє контролю та веденню обліку 

використовуваних у проекті Bitbon. Реалізація здійснюється у визначену 

Протоколом Projectbon кількість етапів. Наступний етап реалізації не може 

початися до завершення попереднього етапу. На Bitup-агентство покладається 

обов’язок контролювати термін і умови виконання всіх етапів проекту.   

Важливо зазначити, що користувач Системи Bitbon у статусі Bitup-

агентства має право самостійно оцінювати послуги щодо проведення 

процедури оцифровування активу та виконання функцій Bitup-агентства, які 

передбачаються Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Функції 

Bitup-агентства в Системі Bitbon», а також інші послуги, які передбачено 

Публічним контрактом Системи Bitbon та/або Протоколами цифрових активів. 

                                           
62 Masterbox — створений у блокчейні, на підставі допуску Bitup-агентством бізнес-проекту контрактата до 

IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція), запис (комірка) з унікальним буквено-цифровим 

ідентифікатором із метою забезпечення реалізації цього проекту через надходження на Masterbox Bitbon від 

контриб’юторів у процесі IBO та дотримання контрактатом правил і умов Протоколу Projectbon конкретного 

бізнес-проекту. 
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Водночас взаєморозрахунки за такі послуги проводяться в межах Системи 

Bitbon виключно в цифрових активах. Таке право зафіксовано в Положенні 58 

Публічного контракту Системи Bitbon. 

Ще одним процесом у межах контриб’ютингу в широкому сенсі поняття 

є обвентинг, який визначається в Додатку «Терміни та визначення в Системі 

Bitbon» Публічного контракту Системи Bitbon як процес розподілу Bitbon між 

контриб’юторами конкретного проекту згідно з правилами та умовами 

Протоколу Projectbon. Реалізуючи проект, контрактат поза Системою Bitbon 

отримує прибуток у фіатних грошах, який він зобов’язується конвертувати в 

Bitbon, розмістити їх на своєму Assetbox і потім перевести на Masterbox 

проекту, якщо інше не зазначено в Протоколі Projectbon конкретного проекту. 

Переведені Bitbon розподіляються як обвенти пропорційно між 

контриб’юторами згідно з їхньою дольовою участю в конкретному проекті. У 

процесі обвентингу беруть участь усі користувачі Системи Bitbon (і фонд 

капіталізації Системи Bitbon), у яких на цей момент є Projectbon цього проекту. 

Обвентинг проводиться одноразово або періодично, залежно від часових меж 

реалізації проекту (сезонний, разовий проект або довготерміновий). 

Обвентинг виходить за межі Системи Bitbon лише в аспекті переведення 

Bitbon у фіатні гроші та навпаки. Такі аспекти регулюванню в Системі Bitbon 

не підлягають. 

Одним із учасників взаємовідносин у процесі контриб’ютингу є 

промоутер Projectbon. Додатком «Терміни та визначення в Системі Bitbon» 

встановлюється, що промоутер Projectbon — користувач Системи Bitbon, 

якому в Системі Bitbon надано право брати на себе зобов’язання щодо надання 

на належних йому публічних ресурсах повного комплексу механізмів для 

просування бізнес-проектів з метою залучення користувачів Системи Bitbon і 

їх подальшої участі в процесі IBO. У Положенні 60 Публічного контракту 

Системи Bitbon зафіксовано, що користувач Системи Bitbon у статусі 

контрактата на підставі правил і умов Протоколу Projectbon його проекту в 
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процесу контриб’ютингу може визначати обсяг винагороди, вираженої в 

Bitbon, на користь промоутерів Projectbon. Варто зауважити, що 

взаємовідносини, що складаються між контрактатом і промоутером Projectbon 

одного проекту регулюються Публічним контрактом Системи Bitbon, 

Протоколом Projectbon такого проекту та не виходять за межі Системи Bitbon. 

Отже, можна дійти висновку, що в процесі контриб’ютингу між 

користувачами різних статусів складаються різного роду взаємовідносини.   

Варто зазначити, що за участі в контриб’ютингу користувач Системи 

Bitbon набуває для себе новий статус і стає контриб’ютором. З набуттям 

статусу контриб’ютора дещо змінюються відносини між користувачем і самою 

Системою Bitbon — статус контриб’ютора, його діяльність, права та обов’язки 

регулюються конкретними Положеннями Публічного контракту Системи 

Bitbon і спеціальними Додатками, які регулюють відносини між учасниками 

контриб’ютингу — «Правила контриб’ютингу», «Функції Bitup-агентства в 

Системі Bitbon». 

Важливо зауважити, що взаємовідносини між учасниками 

контриб’ютингу складаються виключно в межах одного й того ж проекту. 

За своєю суттю відносини між учасниками контриб’ютингу мають 

цивільно-правовий і господарсько-правовий характер. 

Слід зазначити, що головними якостями, які дозволяють говорити про 

специфіку контриб’ютингу, є: 

а) комплексність і багаторівневість договірного регулювання 

відносин між учасниками контриб’ютингу (в межах Системи Bitbon відносини 

з контриб’ютингу регулюються одночасно як Публічним контрактом Системи 

Bitbon (загальний рівень договірного регулювання), так і Протоколом 

Рrojectbon конкретного проекту (партикулярний рівень договірного 

регулювання)); 

б) наявність гарантійних договорів (дозволяють забезпечити 

належне виконання учасниками контриб’ютингу своїх зобов’язань);  
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в) множинний суб’єктний склад таких відносин (учасниками 

контриб’ютингу є користувачі Системи Bitbon різних статусів); 

г) вигода і додаткова вигода суб’єктів контриб’ютингу, що 

регламентується Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколом 

Рrojectbon конкретного проекту. 

1.6.3.1. Відносини між контриб’ютором і контрактатом 

Такий вид взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу виникає у 

момент придбання користувачем Системи Bitbon статусу контриб’ютора. 

Підставою для виникнення таких відносин є наявність у користувача Системи 

Bitbon Projectbon конкретного бізнес-проекту. По суті, регулятором таких 

відносин виступає Projectbon. У контексті таких взаємовідносин Протокол 

Projectbon є спеціальним договором, у якому передбачено права та обов’язки 

сторін (контрактата і контриб’юторів), а також правила й умови реалізації 

конкретного бізнес-проекту. 

Протокол Projectbon має ознаки публічного договору, оскільки 

призначений для невизначеного кола осіб. Також це означає, що контрактат не 

може віддавати перевагу комусь із контриб’юторів або відмовляти 

конкретним користувачам Системи Bitbon в обміні Bitbon на Projectbon. 

Протоколу Projectbon також притаманна основна ознака договору приєднання, 

у якому одна сторона (контрактат) встановила правила та умови, а інша 

сторона (контриб’ютор) може лише погодитися з Протоколом Projectbon і не 

може пропонувати свої умови.  

Отже, сторонами контриб’ютингу є контрактат і контриб’ютор. Між 

контрактатом і контриб’ютором виникають взаємовідносини, під час яких у 

контрактата виникають обов’язки перед контриб’ютором виконати всі умови 

з реалізації бізнес-проекту згідно з Протоколом Projectbon, а в контриб’ютора 

виникає право, за допомогою передбачених у Системі Bitbon механізмів, 

вимагати від контрактата виконання зобов’язань.  
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Окремою категорією в межах таких взаємовідносин є відповідальність 

контрактата в разі невиконання умов Протоколу Projectbon. Таку 

відповідальність може бути прямо передбачено в Протоколі Projectbon 

конкретного бізнес-проекту та договорами, що забезпечують його 

зобов’язання поза Системою Bitbon. Одним із засобів забезпечення виконання 

зобов’язань контрактата виступає актив контрактата, який може знаходитися 

в забезпеченні бізнес-проекту. Невиконання чи неналежне виконання 

контрактатом умов Протоколу Projectbon є підставою для Bitup-агентства 

виконати зобов’язання перед контриб’ютором шляхом реалізації своїх прав як 

однієї зі сторін у договорах забезпечення. 

1.6.3.2. Відносини між контрактатом і Bitup-агентством 

На етапі ініціювання проекту між Bitup-агентством і контрактатом 

складаються договірні відносини поза Системою Bitbon, які регулюються 

цивільними та/або господарськими договорами.  

Договори встановлюють перелік послуг, що надаються Bitup-агентством 

контрактату, термін, спосіб і розмір плати за їх надання, а також низку інших 

істотних умов, що впливають на взаємодію таких суб’єктів. Подібні договори 

контрактат і Bitup-агентство укладають не як користувачі Системи Bitbon, а як 

суб’єкти цивільних або господарських правовідносин. 

На основі договорів між контрактатом і Bitup-агентством виникають 

взаємні зобов’язання. Bitup-агентство зобов’язується надати комплекс послуг 

з підготовки до IBO і супроводу бізнес-проекту контрактата в Системі Bitbon 

на всіх етапах його реалізації. Контрактат зі свого боку зобов’язується 

надавати Bitup-агентству всю необхідну достовірну інформацію про бізнес-

проект, а також виконувати інші зобов’язання, передбачені договорами. 

Додатково укладаються договори, спрямовані на забезпечення виконання 

контрактатом своїх зобов’язань, зокрема і за рахунок активу, а також 
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договори, спрямовані на збереження активу на період обертання Projectbon 

конкретного бізнес-проекту в Системі Bitbon. 

У межах Системи Bitbon відносини між контрактатом і Bitup-агентством 

регулюються Публічним контрактом Системи Bitbon, а також Протоколом 

Projectbon конкретного бізнес-проекту. 

Невиконання контрактатом або Bitup-агентством своїх зобов’язань як 

користувачів Системи Bitbon тягне за собою наслідки в межах Системи Bitbon, 

передбачені Публічним контрактом Системи Bitbon, а також Протоколом 

Projectbon конкретного бізнес-проекту. Водночас невиконання або неналежне 

виконання умов договорів, укладених поза Системою Bitbon, будь-якою зі 

сторін як суб’єкта правовідносин тягне за собою правову відповідальність, 

передбачену самим договором і чинним законодавством. 

1.6.3.3. Відносини між Bitup-агентством і контриб’ютором 

Bitup-агентство виступає представником інтересів усіх контриб’юторів 

конкретного бізнес-проекту, який воно супроводжує, тому відносини між 

ними виникають із моменту набуття користувачем Системи Bitbon статусу 

контриб’ютора цього бізнес-проекту. 

Bitup-агентство виражає інтереси всіх користувачів Системи Bitbon у 

статусі контриб’юторів конкретного бізнес-проекту на весь період 

перебування їх у такому статусі. З цією метою Bitup-агентство здійснює 

контроль за діяльністю контрактата на всіх етапах реалізації бізнес-проекту. 

Bitup-агентство не може представляти інтереси контриб’юторів бізнес-

проектів, які це Bitup-агентство не супроводжує. 

Вираження та захист інтересів контриб’юторів здійснюється на основі 

правил і умов Протоколу Projectbon бізнес-проекту та Публічного контракту 

Системи Bitbon. Для таких взаємовідносин жодних додаткових угод між 

контриб’юторами і Bitup-агентствами не потрібно. 
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1.6.4. Зберігання цифрових активів  

Об’єктами обертання в Системі Bitbon є цифрові активи трьох типів — 

Bitbon, Bon і Projectbon. Важливим аспектом в обертанні цифрових активів є 

їх зберігання. 

У Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon» містяться 

визначення кожного типу цифрових активів Системи Bitbon. Аналіз дефініцій 

цих термінів показує схожість їх технологічного базису в наступній частині — 

це інструмент, виражений у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора і 

зареєстрований у блокчейні з можливістю обертання тільки в Системі Bitbon. 

Це свідчить про те, що технічним середовищем зберігання, обігу та обліку 

цифрових активів Системи Bitbon є блокчейн Системи Bitbon. 

Для зберігання та обліку цифрових активів у Системі Bitbon передбачено 

і реалізовано цільові компоненти:  

 Assetbox; 

 Masterbox; 

 Safebox. 

У Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення 

в Системі Bitbon» зазначаються визначення цих термінів, із яких випливає, що 

кожен компонент має своє індивідуальне та концептуальне значення, що 

забезпечує комплексне функціонування Системи Bitbon. 

Assetbox — це створений у блокчейні користувачем Системи Bitbon запис 

(комірка) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх цифрових активів і передачі їх іншим користувачам Системи Bitbon, а 

також для отримання цифрових активів від інших користувачів Системи 

Bitbon. Так, Assetbox є універсальним компонентом для зберігання всіх типів 

цифрових активів в Системі Bitbon (Bitbon, Bon і Projectbon) і доступний в 

межах облікового запису кожному користувачеві Системи Bitbon. У 

практичному сенсі Assetbox можна зіставити з поширеним поняттям 

«електронний гаманець». Окрім цього, Assetbox наділено додатковими 
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властивостями, які дозволяють користувачеві Системи Bitbon привласнювати 

йому унікальну назву — Alias, графічний ідентифікатор — Icon і залишати 

додаткову інформацію (коментар) до свого Assetbox — Info. Це дозволяє 

користувачеві Системи Bitbon налаштувати свій Assetbox, зважаючи на свої 

інтереси. Завдяки закладеним в Assetbox функціональним можливостям 

відбувається взаємодія всіх користувачів Системи Bitbon шляхом здійснення 

переказу цифрових активів від однієї комірки (Assetbox) до іншої комірки 

(Assetbox). 

Masterbox — це створений у блокчейні на підставі допуску Bitup-

агентством бізнес-проекту контрактата до IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція) запис (комірка) із унікальним буквено-цифровим 

ідентифікатором з метою забезпечення реалізації цього проекту шляхом 

надходження на Masterbox Bitbon від контриб’юторів у процесі IBO та 

дотримання контрактатом правил і умов Протоколу Projectbon конкретного 

бізнес-проекту. 

З визначення простежується низка відмінностей між Masterbox і Assetbox. 

Masterbox є вузькоцільовим компонентом, який створюється Bitup-агентством 

і використовується виключно в межах конкретного бізнес-проекту. Цільовим 

призначенням Masterbox є отримання Bitbon, що надійшли від контриб’юторів 

у процесі IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція), їх 

зберігання та переказ на Assetbox контрактата. Усі дії з переказу Bitbon з 

Masterbox бізнес-проекту на Assetbox контрактата в обов’язковому порядку 

підтверджуються цифровими ключами доступу і виробляються згідно з 

правилами і умовами, зазначеними в Протоколі Projectbon конкретного бізнес-

проекту. Оригінальні цифрові ключі доступу до Masterbox конкретного бізнес-

проекту автоматично генеруються Системою Bitbon. 

Safebox — це створений у блокчейні учасником Системи Bitbon запис 

(комірка) із унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх Bitbon з високим ступенем конфіденційності та безпеки, а також 
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можливості надання доступу іншому користувачеві Системи Bitbon згідно з 

умовами, встановленими власником Safebox, з метою їх передачі виключно в 

повному обсязі цьому користувачеві. 

Дефініція терміна свідчить про те, що Safebox є спеціальним електронним 

гаманцем, своєрідним електронним сейфом, який може створити кожен 

учасник Системи Bitbon. Важливою особливістю є те, що створити Safebox 

може тільки учасник Системи Bitbon, оскільки об’єктом зберігання Safebox є 

виключно Bitbon. 

Важливим є і те, що при створенні Safebox учасник задає параметри та 

умови доступу до Safebox після його створення, що дає можливість надати 

доступ до такого Safebox іншому користувачеві Системи Bitbon. Після 

переказу Bitbon в Safebox цими Bitbon неможливо скористатися без виконання 

умов, встановлених власником Safebox, навіть самому власнику (засновнику) 

такого Safebox. Відкрити Safebox і отримати його вміст можна одноразово, 

виконавши умови, задані його власником (засновником) під час створення 

конкретного Safebox. У процесі відкриття Safebox весь його вміст автоматично 

переказується на Assetbox користувача, який виконав усі умови. Також під час 

створення Safebox учасник має можливість присвоїти своєму Safebox 

унікальне ім’я (Alias), яке може полегшити запам’ятовування його назви. З 

метою збільшення ступеня конфіденційності зберігання Bitbon власник 

Safebox може скористатися спеціальною функцією візуального приховування 

свого Safebox у межах свого облікового запису в Системі Bitbon. Відмінною 

рисою Safebox від Assetbox і Masterbox є обмеження в часі його існування. 

Максимальний період зберігання Bitbon у Safebox дорівнює 3 652 дням (10 

років) із моменту створення переказу Bitbon в Safebox. Якщо в зазначений 

період часу Bitbon були затребувані, то після закінчення 3 652 днів (10 років) 

усі Bitbon, що зберігаються в Safebox, буде автоматично повернено на 

Assetbox, із якого вони були переказані в цей Safebox. 
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Отже, усі перераховані вище компоненти призначені для зберігання 

цифрових активів Системи Bitbon, але у всіх записів (комірок) є характерні 

властивості та цільове призначення. Так, на Assetbox можуть зберігатися всі 

види цифрових активів Системи Bitbon, а на Masterbox і Safebox — виключно 

Bitbon. 

Зважаючи на об’єкт зберігання в цих компонентах, можна виокремити 

такі цілі їх створення: Assetbox створюється з метою зберігання цифрових 

активів для особистого використання; Masterbox виконує роль електронного 

гаманця бізнес-проекту, а Safebox призначено для довготермінового 

зберігання з одноразовим доступом. Так, із Assetbox можуть переказуватися 

цифрові активи всіх трьох типів на будь-який інший Assetbox в будь-якій 

кількості; з Masterbox переказується тільки встановлена в Протоколі 

Projectbon кількість Bitbon на Assetbox контрактата для реалізації конкретного 

етапу бізнес-проекту, а передання вмісту Safebox відбувається одноразово, у 

повному обсязі і тільки на Assetbox користувача, який виконав усі умови, 

задані власником такого Safebox. Зважаючи на особливості та цільове 

призначення кожного електронного гаманця, випливає висновок, що 

спадкуванню в межах Системи Bitbon підлягає тільки Assetbox. Щодо 

суб’єктного складу, який може створювати компоненти для зберігання 

цифрових активів, то Masterbox створюється Bitup-агентством, а Assetbox і 

Safebox може створити виключно учасник Системи Bitbon, тобто власник 

Bitbon. Варто зазначити, що всі три компоненти Системи Bitbon мають 

унікальний ідентифікатор і спеціальні умови доступу. 

1.6.5. Облік цифрових активів 

Питання обліку цифрових активів у Системі Bitbon необхідно розглядати, 

зважаючи на позиції, що цей процес наявний у двох площинах:  
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 облік як частина обертання цифрових активів у Системі Bitbon, а 

саме балансовий облік цифрових активів63 (технологічна складова); 

 облік як відображення на балансі з метою бухгалтерського обліку 

та оподаткування (облік в розумінні стандартів і вимог фінансової 

звітності). 

1.6.5.1. Балансовий облік цифрових активів 

Слід зазначити, що поняття балансового обліку цифрових активів 

детермінується як метод визначення різниці між надходженнями та витратами 

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

реєстрації й обліку транзакцій токену блокчейну та реалізується програмним 

забезпеченням вузла мережі блокчейну. 

Розкриваючи суть технологічної складової обліку цифрових активів, 

необхідно зазначити, що цей метод реалізує одну з моделей балансового 

обліку токенів блокчейну як одиниць обліку мережі блокчейн. До таких 

моделей належать UTXO (Unspent Transaction Output — невитрачений вихід 

транзакції) та Account Based Model (модель обліку станів). 

У Системі Bitbon облік транзакцій проводиться саме на основі Account 

Based Model. Це пояснюється тим, що в межах середовища обертання 

цифрового активу Bitbon реалізовано модель зміни станів під час виконання 

транзакцій, з якої випливає, що виконання кожної транзакції призводить до 

зміни балансів адрес, які беруть участь у транзакції. Якщо врахувати всі 

транзакції, у яких бере участь окремий Assetbox, то можна підтвердити 

(верифікувати) баланс Bitbon на конкретному Assetbox. У здійсненні обліку 

транзакцій токену блокчейну Bitbon на основі балансового обліку можна 

переконатися на прикладі окремо взятої адреси обліку (Assetbox). 

                                           
63 Балансовий облік цифрових активів — метод визначення різниці між надходженнями та витратами 

цифрових активів на певний момент за адресою їх обліку, який ґрунтується на реєстрації та обліку транзакцій 

токену блокчейну та реалізується програмним забезпеченням вузла мережі блокчейну. 
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1.6.5.2. Бухгалтерський облік цифрових активів 

Важливим аспектом обліку цифрових активів виступає облік у розумінні 

стандартів і вимог фінансової звітності, а саме відображення цифрових активів 

на балансі з метою їх бухгалтерського обліку. 

Визначаючи інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і 

такий, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального 

ідентифікатора, як актив, слід говорити про правову забезпеченість цифрового 

активу, яка формується в процесі його створення в Системі Bitbon за 

допомогою проведення процедури оцифровування активу. Так, цифровий 

актив містить одиниці допуску (права на доступ), що обертаються в блокчейні 

за допомогою унікального ідентифікатора, до зафіксованого в блокчейні 

інформаційного ресурсу. Інакше кажучи, в основі цифрового активу 

знаходиться комплекс прав на оцифровані права на цінність, що визначає 

похідний від права на цінність характер цифрового активу. Цим і пояснюється 

визначення цифрових активів Системи Bitbon до категорії активів. 

Розгляд питання постановки цифрових активів Системи Bitbon на баланс 

варто здійснити на основі вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 

38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2012 р. (далі за текстом — 

МСФЗ/Стандарти). 

Насамперед у цих Стандартах викладено те, що активом може бути 

ресурс: 

а) контрольований підприємством унаслідок минулих подій; 

б) від якого очікують надходження майбутніх економічних вигод до 

суб’єкта господарювання. 

Згідно МСФЗ під нематеріальним активом (НМА) як одного з різновидів 

активу слід розуміти немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та 

який може бути ідентифіковано. Проаналізувавши економіко-правову 

природу цифрових активів у Системі Bitbon із урахуванням визначальних для 

нематеріального активу (НМА) характеристик, можна стверджувати таке: 
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1. Однією з характерних властивостей цифрових активів у Системі 

Bitbon виступає їх немонетарний характер.  

Це пояснюється тим, що цифровий актив містить одиниці допуску (права 

на доступ), що обертаються в блокчейні за допомогою унікального 

ідентифікатора, до зафіксованого в блокчейні інформаційного ресурсу. Ця 

властивість унеможливлює для цифрового активу Системи Bitbon бути 

еквівалентом, який служить мірою вартості будь-яких товарів і послуг, 

здатних безпосередньо на них обмінюватися. 

2. Цифровий актив не має фізичної субстанції. 

Формою зовнішнього вираження цифрового активу є інформаційний 

ресурс, який містить структуровану й організовану певним чином інформацію, 

зафіксовану на матеріальному носії, яку можна зберігати, передавати, 

використовувати, поповнювати. 

3. Цифрові активи Системи Bitbon може бути ідентифіковано. 

Ідентифікатор цифрового активу формується в процесі транзакції і 

виступає номером договору про переуступку права на доступ до Протоколу 

конкретного цифрового активу. Ідентифікатор транзакції дозволяє отримати 

доступ до інформації (інформаційного ресурсу), що містить дані про обсяг 

допуску (права на доступ), що передається, адреси обліку (Assetbox) 

відправника і одержувача, які виступають сторонами договору про 

переуступку права на доступ до Протоколу конкретного цифрового активу. 

Ґрунтуючись на вищевикладеній інформації, слід зазначити, що для цілей 

бухгалтерського обліку цифрові активи Системи Bitbon відповідно до МСФЗ 

38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2012 р. на балансі повинні бути 

відображені як нематеріальні активи (НМА). Для формування правової позиції 

щодо питань відображення цифрових активів Системи Bitbon у 

бухгалтерському обліку конкретно позначених держав також потрібно 

врахування особливостей законодавчих норм відповідної національної 

правової системи. 
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1.6.6. Спадкування цифрових активів у Системі Bitbon і відновлення 

доступу до облікового запису 

У цьому підрозділі розглядаються аспекти спадкування цифрових активів 

Системи Bitbon і процедури відновлення доступу користувача Системи Bitbon 

до свого облікового запису. 

У Системі Bitbon передбачено процедуру спадкування цифрових активів. 

Про наявність такого процесу в Системі Bitbon свідчить зазначений в 

Положенні 12 Публічного контракту Системи Bitbon Додаток «Вирішення 

питань спадкування цифрових активів у Системі Bitbon». 

Мінімізації ризиків, пов’язаних із успадкуванням цифрових активів у 

Системі Bitbon, сприяють залучені до цього процесу уповноважені суб’єкти — 

Bitup-агентства й оператори Системи Bitbon. Варто зазначити, що такі 

суб’єкти уповноважені Системою Bitbon на вирішення спадкових справ своєї 

юрисдикції. Отже, правонаступництво цифрових активів не тільки є 

можливим, але й контролюється уповноваженими суб’єктами з боку самої 

Системи Bitbon. 

Під час створення облікового запису в Системі Bitbon користувач надає 

певний перелік персональних даних, підкріплених юридично дійсними 

документами, що в подальшому допоможе Bitup-агентству або оператору 

ідентифікувати такого користувача як власника конкретного Assetbox, 

закріпленого за обліковим записом, і як власника цифрових активів, що 

зберігаються на цьому Assetbox відповідно.  

Так, облікові записи користувачів Системи Bitbon авторизовані та мають 

конкретного власника, тому загубивши доступ до облікового запису і, як 

наслідок, до Assetbox, що закріплені за нею, користувач Системи Bitbon може 

звернутися до Bitup-агентства або оператора Системи Bitbon відповідної 

юрисдикції та, пройшовши процедуру верифікацїі, відновити доступ до своїх 

Assetbox. Відновлення доступу відбувається в порядку, який встановлюється 

Додатком Публічного контракту Системи Bitbon «Встановлення доступу 
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користувачів до своїх облікових записів у Системі Bitbon». Отже, проблему 

знеособленості власника цифрових активів усунено за допомогою 

авторизованих облікових записів і процедур верифікації користувачів у 

Системі Bitbon. 

Так, в межах Системи Bitbon можливо успадкувати Assetbox із усіма 

цифровими активами, що на ньому зберігаються, шляхом отримання доступу 

до облікового запису користувача Системи Bitbon — спадкодавця.  

Якщо до складу спадщини вже входять цифрові активи Системи Bitbon, 

про що свідчать відповідні документи (заповіт, рішення суду або інші), 

спадкоємець може звернутися із запитом про спадкування цифрових активів 

до Bitup-агентств або оператора Системи Bitbon відповідної юрисдикції. 

Перелік відповідних документів може змінюватися залежно від законодавчих 

норм юрисдикції проведення процедури успадкування. 

На підставі документів, що підтверджують права на спадщину, 

уповноважений суб’єкт Системи Bitbon ідентифікує особу спадкодавця з 

користувачем Системи Bitbon — власником Assetbox. Ідентифікувавши 

спадкодавця як користувача Системи Bitbon і власника конкретного 

облікового запису, Bitup-агентство або оператор Системи Bitbon може 

приступити до процедури успадкування. Спадкоємці можуть претендувати на 

цифрові активи Системи Bitbon, що входять до складу спадщини, не пізніше 

закінчення термінів давності зі спадкових справ, встановлених відповідно до 

норм місцевого законодавства і норм міжнародного приватного права. 

Отже, передбачена процедура спадкування цифрових активів Системи 

Bitbon несе за собою правові наслідки поза Системою Bitbon, водночас у 

межах самої Системи Bitbon правових або технічних змін не спостерігається. 

По суті, спадкування полягає в наданні доступу до всіх цифрових активів, які 

містяться на балансі всіх Assetbox конкретного облікового запису. 
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1.6.7. Управління Системою Bitbon 

Система Bitbon належить до інформаційної технології, яка призначена 

для управління майном та/або правами (майновими, немайновими), зокрема 

цифровими активами, грошима та різного роду роботами, послугами.  

Ґрунтуючись на Положеннях 2, 66 і 67 Публічного контракту Системи 

Bitbon, можна стверджувати, що на етапі розвитку Системи Bitbon в умовах 

перехідного періоду ТОВ «СІМКОРД» прагне створити децентралізовану 

автономну спільноту Системи Bitbon, яка формується шляхом об’єднання 

користувачів Системи Bitbon за допомогою самої Системи Bitbon.  

У межах Системи Bitbon децентралізована автономна спільнота Системи 

Bitbon як поняття визначається Додатком Публічного контракту Системи 

Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon» як об’єднання користувачів 

Системи Bitbon за допомогою ведення діяльності та користування сервісами 

Системи в абсолютній рівності всіх користувачів у межах моделі 

децентралізованого управління Системою Bitbon.   

У такій спільноті немає єдиного центру управління, відсутня будь-яка 

форма правління та використовується принцип рівноправності між 

учасниками такої спільноти. У Системі Bitbon реалізується модель 

децентралізованого управління, де всі суб’єкти між собою рівні. Водночас 

право на управління Системою Bitbon надано тільки учасникам Системи 

Bitbon, що зафіксовано в Положенні 36 Публічного контракту Системи Bitbon. 

Управління Системою Bitbon здійснюється в інтересах усіх користувачів 

шляхом прийняття рішень за допомогою процедури голосування у порядку, 

що встановлюється в Додатку Публічного контракту Системи Bitbon 

«Управління Системою Bitbon».  

Усі взаємовідносини між користувачами Системи Bitbon у контексті 

управління Системою будуються виключно в межах Системи Bitbon. 
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1.6.8. Майнінг у Системі Bitbon 

Систему Bitbon реалізовано на базі розподіленого реєстру (блокчейн). 

Для забезпечення підтримки та розвитку децентралізованого середовища 

виконання Системи Bitbon передбачено майнінг — вид діяльності користувача 

Системи Bitbon, спрямований на підтримку та розвиток децентралізованого 

середовища виконання Системи Bitbon. Цей вид діяльності регламентується 

Публічним контрактом Системи Bitbon і Додатком «Майнінг у Системі 

Bitbon». Ґрунтуючись на дефініції цього поняття, яке встановлюється в 

Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon», можна стверджувати, що 

правом на здійснення цього виду діяльності в Системі Bitbon наділено 

користувача Системи Bitbon, який має статус майнера Системи Bitbon. 

Згідно з дефініцією поняття «фонд майнінгу», а також Положеннями 54 

та 61 Публічного контракту Системи Bitbon можна стверджувати, що для 

оптимізації процесів, пов’язаних із участю майнерів у підтримці та розвитку 

децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, створено 

компонент — фонд майнінгу, метою якого є надання механізму, що дозволяє 

акумулювати Bitbon, що надходять на його Assetbox, — 10% від частки 

отриманої вигоди фондом капіталізації Системи Bitbon за участь у 

контриб’ютингу за певний період часу і 50% від комісії за здійснення переказів 

цифрових активів у Системі Bitbon. 

Діяльність майнерів Системи Bitbon запускає алгоритм перерозподілу 

цифрових активів Bitbon у Системі Bitbon. У ланцюжку транзакцій, які 

виникають унаслідок активації алгоритму перерозподілу Bitbon, беруть участь 

фонд майнінгу та Assetbox майнерів Системи Bitbon, що призводить до 

збільшення кількості Bitbon на таких Assetbox. Алгоритм перерозподілу 

Bitbon враховує кількість і якість ресурсів, які задіяні кожним майнером 

Системи Bitbon окремо. У процесі майнінгу в Системі Bitbon не проводиться 

емісія нових Bitbon, а, як уже було зазначено, відбувається перерозподіл 

Bitbon серед майнерів Системи Bitbon. 
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Згідно з Положенням 61 Публічного контракту Системи Bitbon для 

повноцінного забезпечення децентралізованого середовища виконання у 

Системі Bitbon передбачено два способи здійснення майнінгу: 

 майнінг забезпечення інфраструктури; 

 майнінг забезпечення консенсусу. 

 

Майнінг забезпечення інфраструктури 

Майнери Системи Bitbon беруть участь у майнінгу забезпечення 

інфраструктури за допомогою обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів 

з метою технічного забезпечення функціонування децентралізованого 

середовища виконання Системи Bitbon. До факторів, які впливають на 

алгоритм перерозподілу Bitbon і участь Assetbox таких майнерів у цьому 

перерозподілі, належать технічні властивості та характеристики ресурсів, які 

вони виділяють для цього процесу. Зокрема, до них належать такі технічні 

показники, як процесорний час, витрачений на вирішення певних завдань, 

швидкість каналу інтернету, через який обладнання майнера підключено до 

Системи Bitbon, і обсяг пам’яті для тривалого зберігання інформації.  

 

Майнінг забезпечення консенсусу 

Досягнення консенсусу в Системі Bitbon здійснюється шляхом 

використання розробленого ТОВ «СІМКОРД» алгоритму досягнення 

консенсусу Community PoS, який є модифікацією протоколу DPоS 

(делегований доказ частки). 

Як забезпечення участі користувача Системи Bitbon у майнінгу 

забезпечення консенсусу Системи Bitbon виступає потужність його Assetbox, 

яка залежить від кількості Bitbon на цьому Assetbox і його активності в процесі 

організації спільноти майнерів. Алгоритм перерозподілу Bitbon стимулює 

створення та розвиток майнером власного графу соціальних зв’язків. 
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Розширення спільноти майнерів Системи Bitbon зменшує ймовірність 

здійснення успішної атаки на блокчейн Системи Bitbon. 

Загальна потужність Assetbox майнера Системи Bitbon розраховується на 

основі таких показників: 

1. Власна потужність Assetbox, що залежить від балансу Assetbox 

майнера Системи Bitbon. 

2. Базова потужність Assetbox, яка залежить від власної потужності 

Assetbox майнера Системи Bitbon і потужності Assetbox майнерів першої лінії 

майнінгового пулу такого майнера. 

3. Соціальна потужність Assetbox, яка визначається потужністю 

Assetbox другої лінії та нижче майнінгового пулу майнера Системи Bitbon. 

Також важливим елементом у визначенні соціальної потужності є рівень 

Assetbox, який визначається значеннями балансів Assetbox майнера Системи 

Bitbon і Assetbox майнерів першої лінії його майнінгового пулу. Чим більше 

різниця між рівнем Assetbox майнера і рівнем Assetbox, що знаходиться нижче 

в його майнінговому пулі, тим більшу частку соціальної потужності отримує 

Assetbox такого майнера. Інакше кажучи, соціальна потужність Assetbox 

також залежить від міжрівневої різниці. 

Усі процеси майнінгу в Системі Bitbon є автоматичними та реалізуються 

за допомогою розумних контрактів у децентралізованому середовищі 

виконання Системи Bitbon. 

Алгоритм перерозподілу Bitbon є автономним, збалансованим і залежить 

від потреб Системи Bitbon (мережі блокчейн). 

Якщо розглянути майнінг у Системі Bitbon як форму взаємовідносин, то 

такі взаємовідносини виникають між користувачами Системи Bitbon і самою 

Системою Bitbon і будуються у такий спосіб: 

 у процесі реалізації майнінгу забезпечення інфраструктури 

майнери Системи Bitbon за власним бажанням беруть участь у 

діяльності, яку спрямовано на технічне забезпечення 
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функціонування децентралізованого середовища виконання 

Системи Bitbon, за допомогою обчислювальних і 

телекомунікаційних ресурсів. Унаслідок чого всі Assetbox таких 

майнерів беруть участь у процесі перерозподілу Bitbon у Системі 

Bitbon; 

 у процесі реалізації майнінгу забезпечення консенсусу майнери 

Системи Bitbon за власним бажанням акумулюють певну кількість 

Bitbon на своїх Assetbox і підключають їх до майнінгового пулу. 

Bitbon на таких Assetbox беруть участь у процедурі жереб-

голосування в межах алгоритму Community PoS — досягнення 

консенсусу Системи Bitbon. Унаслідок чого всі Assetbox таких 

майнерів беруть участь у процесі перерозподілу Bitbon у Системі 

Bitbon. Також з метою розвитку спільноти майнерів і збільшення 

показників, що впливають на алгоритм перерозподілу Bitbon, 

майнер може підключити до свого майнінгового пулу Assetbox 

нових користувачів, що зі свого боку підвищує стійкість мережі 

блокчейн Системи Bitbon до атак зловмисників. 

Аналіз концепції здійснення майнінгу в Системі Bitbon як діяльності 

користувачів Системи Bitbon, спрямованої на забезпечення підтримки і 

розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, а також 

аналіз природи взаємовідносин, що виникають під час здійснення майнінгу в 

Системі Bitbon, дають можливість зробити такі висновки: 

 у Системі Bitbon реалізовано авторські рішення щодо досягнення 

консенсусу розподіленого реєстру та розроблено власний алгоритм 

досягнення консенсусу Community PoS на основі алгоритму 

делегованого доказу частки (DPоS); 

 майнінг у Системі Bitbon не передбачає створення (емісію) нових 

одиниць Bitbon. Також у Системі Bitbon не передбачено винагороду 

за здійснення майнінгу в загальноприйнятому його розумінні. 
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Діяльність майнерів Системи Bitbon запускає алгоритм 

перерозподілу Bitbon із фонду майнінгу на кожен із Assetbox, 

задіяний у майнінгу; 

 діяльність майнера Системи Bitbon здійснюється виключно в 

Системі Bitbon і може вести до правових наслідків поза Системою 

Bitbon, що буде розглянуто більш детально в розділах, присвячених 

функціонуванню Системи Bitbon через призму законодавств різних 

країн. 

Висновок 

У цьому підрозділі розглянуто такі моделі взаємовідносин між 

користувачами, доступні в Системі Bitbon: 

 відносини між користувачами Системи Bitbon у процесі створення 

цифрового активу;  

 відносини, предметом яких є зберігання цифрових активів;  

 відносини, що виникають у зв’язку з обертанням цифрових активів 

(тобто зміною власника);  

 відносини, що виникають у процесі реалізації такої діяльності, як 

контриб’ютинг та майнінг;  

 відносини, що виникають у процесі правонаступництва, під час 

реалізації доступної в Системі Bitbon процедури спадкування 

цифрових активів;  

 відносини, що виникають у ході реалізації управління Системою 

Bitbon.  

Варто зазначити, що всі вищеперераховані взаємовідносини мають 

комплексний підхід урегулювання закріпленими в Системі Bitbon 

документами: Публічним контрактом Системи Bitbon, а також Протоколами 

цифрових активів.  
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Важливо зауважити, що окремі види взаємовідносин доступні лише для 

користувачів із певним статусом.  

Доступні в Системі Bitbon взаємовідносини мають певні цілі та 

характерні ознаки. Так, визначення «контриб’ютинг» має широке та вузьке 

значення. Цей вид діяльності має певний цикл реалізації та має на увазі участь 

користувачів Системи Bitbon різних статусів. У процесі контриб’ютингу між 

користувачами формуються різні взаємовідносини, які регулюються як у 

межах Системи Bitbon, так і поза нею. У межах контриб’ютингу цифровий 

актив Bitbon є інструментом, що дозволяє брати участь у контриб’ютингу (у 

вузькому розумінні), наявність цифрового активу Projectbon підтверджує 

статус контриб’ютора та має на увазі отримання його власником обвентів.  

Специфічними за своєю природою також є відносини, що виникають під 

час реалізації такої діяльності, як майнінг у Системі Bitbon з огляду на 

унікальність способів здійснення цього виду діяльності в Системі Bitbon: 

майнінгу забезпечення інфраструктури та майнінгу забезпечення консенсусу. 

Загалом у Системі Bitbon доступні різноманітні види взаємовідносин із 

різним суб’єктно-об’єктним складом і різними моделями взаємодій. 

Важливим аспектом є те, що всі взаємовідносини в Системі Bitbon, які 

будуються і розвиваються між користувачами Системи Bitbon, комплексно 

врегульовані внутрішньосистемними документами та розумними 

контрактами. Проте наявність таких документів і забезпечення 

взаємовідносин між суб’єктами в Системі Bitbon розумними контрактами не 

скасовує необхідності правового врегулювання цих відносин поза Системою.

1.7. Забезпечення функціонування Системи Bitbon 

Важливим аспектом під час аналізу роботи Системи Bitbon є вивчення 

механізмів, що забезпечують її функціонування. Фактично такі механізми 

можна поділити на 2 групи: технічне та правове забезпечення функціонування 

Системи Bitbon. Під технічним забезпеченням варто розуміти технологічну 



1.7. Забезпечення функціонування Системи Bitbon 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

88 

 

основу побудови та функціонування платформи Системи Bitbon. До правового 

забезпечення належать правові механізми та принципи, що забезпечують 

взаємодію між користувачами Системи Bitbon, обертання цифрових активів, 

тобто й функціонування Системи Bitbon загалом. 

1.7.1. Забезпечення децентралізованого функціонування Системи Bitbon 

Система Bitbon становить цілісну децентралізовану платформу на базі 

технології розподіленого реєстру (блокчейн). Під цілісною децентралізованою 

платформою варто розуміти не тільки аспект технологічної реалізації, але й 

організації, а також будови Системи Bitbon загалом як повноцінної 

децентралізованої автономної спільноти. У межах цього підрозділу 

проаналізовано особливості технології, на основі якої реалізовано платформу, 

а також принцип децентралізованого управління Системою Bitbon. 

1.7.1.1. Особливості базисного автономного децентралізованого 

середовища блокчейн 

Необхідно зазначити, що розвиток цифрових технологій має великий 

вплив на забезпечення ефективності функціонування ринку цифрових активів 

і криптовалют або інших явищ, де ключовим аспектом є технологія блокчейн. 

Саме поняття «блокчейн» є категорією технічного характеру, під яким слід 

розуміти розподілену базу даних, що зберігає інформацію про всі транзакції 

учасників системи у вигляді ланцюжка блоків. Таке визначення поняття 

блокчейн є найбільш узагальненим. Водночас слід зазначити, що будь-яка 

технологія блокчейн як основа конкретної платформи набуває властивостей 

категорії, яка тією чи іншою мірою має наближений до права характер. Інакше 

кажучи, блокчейн конкретної платформи не є в класичному розумінні 

правовим поняттям — за своїм змістом він є технічною категорією.  
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Однак нерідко трапляються випадки, коли визначення поняття 

«блокчейн» включають у нормативні акти, у положення публічної оферти 

конкретних суб’єктів господарювання, White Рaper таких суб’єктів тощо. У 

зв’язку з цим саме блокчейн набуває правові властивості, що виражають його 

інструментальне призначення й водночас гарантують незмінність і прозорість 

операцій, що проводяться з використанням технології блокчейн. Закріплення 

в межах офіційних документів поняття «блокчейн» має як інформаційне, так і 

правозастосовне значення, оскільки дозволяє чітко класифікувати характер 

суспільних відносин, у які вступають суб’єкти права. 

Особливості кожного окремого блокчейну залежать від специфіки 

платформи, яка функціонує на базі цієї технології. Система Bitbon також 

функціонує на основі технології блокчейн. До такого твердження можна дійти 

на підставі Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon, у якому 

зазначено, що Система Bitbon є цілісною децентралізованою платформою на 

базі технології блокчейн. 

У межах Додатка до Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon» подано визначення такого поняття, як 

«блокчейн». Так, блокчейн — це 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, отже, загалом ланцюжок зберігає всю 

історію здійснених транзакцій. 

У Системі Bitbon уся інформація про випуск цифрового активу, передачу 

від одного власника до іншого або ж дроблення номіналу цифрового активу 

фіксується в блокчейні. Водночас усю зазначену інформацію не може бути 

видалено або модифіковано, що забезпечує стабільність самої Системи Bitbon 

і безпеку зберігання цифрових активів користувачами Системи Bitbon. 
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Серед основних переваг правового характеру технології блокчейн, на 

основі якої функціонує Система Bitbon, можна виокремити такі: 

а) автоматична фіксація всіх операцій, які здійснюються 

користувачами Системи Bitbon, що забезпечує визначеність правових 

відносин між суб’єктами Системи Bitbon; 

б) високий рівень безпеки зберігання інформації про цифрові активи 

користувачів Системи Bitbon, що забезпечує стабільність інформаційних 

даних;  

в) гарантії відновлення доступу до майнових прав на активи, які 

лежать в основі цифрових активів Системи Bitbon, що встановлює основи 

гарантованості майнових прав користувачів Системи Bitbon. 

Отже, можна констатувати, що в Системі Bitbon, яка функціонує на основі 

технології блокчейн, приділено велику увагу гарантованості майнових прав та 

інтересів її користувачів. Такий підхід дозволяє говорити про синтез технічних 

та юридичних механізмів, реалізованих у Системі Bitbon, з їх чітким цільовим 

спрямуванням — твердженням правових гарантій і дієвих технологічних 

механізмів забезпечення цивільних (господарських) прав та інтересів 

користувачів Системи Bitbon. 

1.7.1.2. Забезпечення консенсусу в Системі Bitbon 

Ключовою особливістю розподіленого реєстру (блокчейн) як 

технологічної бази Системи Bitbon є децентралізація, тобто відсутність 

єдиного центру зберігання та реєстрації даних. Водночас інформація в усіх 

вузлах розподіленого реєстру повинна бути валідна й актуальна, що можливо 

тільки за допомогою досягнення консенсусу між усіма вузлами такого реєстру. 

У мережі блокчейн Системи Bitbon застосовується алгоритм досягнення 

консенсусу Community PoS (спільний доказ частки), який є власним 

програмним рішенням ТОВ «СІМКОРД».  
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Основна ідея Community PoS полягає в організації спільноти користувачів 

у статусі майнерів за допомогою об’єднання своїх Assetbox у майнінгові пули. 

Майнери надають свої Bitbon на таких Assetbox для автоматичного розподілу 

потужності цих Assetbox між вузлами мережі блокчейн Системи Bitbon для 

виконання процедури голосування з метою формування послідовності блок-

продюсерів, які будуть підписувати та публікувати блоки. 

Кожен учасник спільноти майнерів прагне залучити нових користувачів 

із метою розвитку спільноти. Так само кожен такий залучений користувач 

надає Bitbon на належних йому Assetbox для формування майнінгового пулу, 

збільшуючи тим самим потужність такого пулу. Майнінгові пули, що 

володіють більшою потужністю, мають більше шансів брати участь у 

формуванні блоків, оскільки їх підтримує більша кількість учасників з 

більшою кількістю Bitbon. Кожен новий майнер автоматично отримує 

можливість взяти участь як у валідації блоків, що генеруються іншими 

членами спільноти, так і у формуванні нових блоків, що істотно ускладнює 

організацію атак зловмисниками на мережу. Кожен новий учасник мережі 

зменшує ймовірність потрапляння до групи блок-продюсерів вузлів-

зловмисників і водночас збільшує вимоги до апаратних ресурсів і кількості 

Bitbon, які зловмисник повинен мати для проведення атаки на мережу. 

Проведені розрахунки показують, що ймовірність передбачення 

зловмисником моменту, коли він зможе виконати атаку, тобто коли у нього 

буде контроль над Assetbox і вузлами, що забезпечує потрапляння таких вузлів 

до складу блок-продюсерів, становить 10-40. Отже, збільшення кількості 

учасників мережі призводить до подальшого підвищення стійкості до атак на 

мережу блокчейн Системи Bitbon. 

1.7.1.3. Принцип децентралізованого управління Системою Bitbon 

Як уже зазначалося, Система Bitbon становить цілісну децентралізовану 

платформу на базі технології блокчейн. Суб’єктами Системи Bitbon є 
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користувачі Системи Bitbon, які можуть мати різні статуси в межах Системи 

Bitbon. Об’єднання користувачів Системи Bitbon за допомогою самої Системи 

формує децентралізовану автономну спільноту Системи Bitbon. Водночас є 

статус користувача Системи Bitbon — учасник Системи Bitbon, який 

наділений особливим правом — правом на управління Системою Bitbon. Про 

це свідчать Положення Публічного контракту Системи Bitbon, зокрема 

Положення 36, у якому зафіксовано, що тільки учасникам Системи Bitbon 

належить право управляти Системою Bitbon в інтересах усіх її користувачів 

шляхом прийняття рішень за допомогою процедури голосування в порядку, 

встановленому в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon 

«Управління Системою Bitbon». Ґрунтуючись на цьому Положенні, можна 

дійти висновку, що механізми децентралізованого управління Системою 

Bitbon відображено в Додатку «Управління Системою Bitbon», а принцип 

прийняття рішень реалізується за допомогою процедури голосування 

учасниками Системи Bitbon.  

У структурі управління Системою Bitbon можна виокремити ще одного 

суб’єкта — користувача Системи Bitbon у статусі оператора Системи Bitbon. 

Такий висновок можна зробити, ґрунтуючись на дефініції поняття «оператор 

Системи Bitbon», зафіксованій у Додатку Публічного контракту Системи 

Bitbon «Терміни та визначення в Системі Bitbon», а також зважаючи на 

Положення 47–51 Публічного контракту Системи Bitbon. Діяльність 

операторів Системи Bitbon спрямовано на організацію та автоматизацію 

технологічної взаємодії між усіма користувачами Системи Bitbon. Оператори 

Системи Bitbon зобов’язані регулярно між собою взаємодіяти з метою 

проведення цифрової модернізації процесів для підтримки та розвитку 

інформаційно-технологічної інфраструктури Системи Bitbon, а також 

зобов’язані створювати всі умови для справедливої та вільної конкуренції між 

користувачами Системи Bitbon згідно з правилами й умовами, передбаченими 

Публічним контрактом Системи Bitbon. Так, діяльність операторів Системи 
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Bitbon можна узагальнити як організаційну та координаційну в масштабах 

Системи Bitbon. 

Зважаючи на Положення 56–58 Публічного контракту Системи Bitbon, 

можна стверджувати, що представниками учасників Системи Bitbon є 

користувачі Системи Bitbon у статусі Bitup-агентства. Діяльність Bitup-

агентства як представника учасників і Системи Bitbon загалом спрямовано на 

безпосередню взаємодію з користувачами Системи Bitbon у частині 

комплексного супроводу проекту контрактата в Системі Bitbon, 

представляючи і захищаючи інтереси контриб’юторів, надання послуг із 

проведення процедури оцифровування активу та з виконання функцій Bitup-

агентства, що передбачено Додатком Публічного контракту Системи Bitbon 

«Функції Bitup-агентства в Системі Bitbon». 

Оператори Системи Bitbon і Bitup-агентства можуть виконувати функції 

управління залежно від юрисдикції свого місцезнаходження, а також своєї 

компетенції, яка визначається їх рівнем.  

Отже, сукупність користувачів Системи Bitbon утворює децентралізовану 

автономну спільноту Системи Bitbon з моделлю децентралізованого 

управління, у якій усі суб’єкти між собою рівні, але право управління надано 

учасникам Системи Bitbon. 

1.7.2. Принцип «право на право» в Системі Bitbon 

Оскільки цифровий актив — це інформаційний ресурс, похідний від права 

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

унікального ідентифікатора, то відмітною ознакою цифрового активу є його 

похідність від права на цінність. Модель взаємовідносин у Системі Bitbon, де 

об’єктом обертання виступає не сама цінність (актив), а право на неї, 

реалізується за допомогою принципу «право на право». 

У Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення 

в Системі Bitbon» зафіксовано дефініцію принципу «право на право» — 
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закладеного в Систему Bitbon базового принципу, що дозволяє користувачам 

Системи Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від 

права на цінність, тимчасом як сама цінність знаходиться у її власника. 

Розглядаючи поняття «інформаційний ресурс» як невід’ємну складову 

принципу «право на право», слід звернутися до дефініції цього поняття, яку 

наведено в Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та 

визначення в Системі Bitbon»: 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. 

Принцип «право на право» є основоположним принципом Системи 

Bitbon, згідно з яким цифровий актив, який обертається в Системі Bitbon, 

наділяється додатковими властивостями, гарантуючи забезпеченість 

цифрового активу в Системі Bitbon і можливість реалізації права вимоги щодо 

виконання зобов’язань власником активу, похідних від його права на актив. 

Отже, механізм, закладений у цей принцип, формує властивість 

цифрового активу Системи Bitbon, яка полягає в забезпеченості активом 

(цінністю). Об’єктом права вимоги, яке виникає у власника цифрового активу, 

є майно та/або права (майнові, немайнові), що становлять матеріальну 

цінність, зокрема цифрові активи, гроші та різного роду роботи, послуги. 

Система Bitbon є платформою, за допомогою якої можлива реалізація 

принципу «право на право». 

1.7.2.1. Суть принципу «право на право» в Системі Bitbon 

Характерною властивістю цифрових активів Системи Bitbon є їх 

забезпеченість активами (цінністю), яка формується за допомогою процедури 

оцифровування активу й закладеного в Систему Bitbon принципу «право на 

право».  
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Під час обертання цифрового активу передається право вимоги до 

власника активу щодо виконання встановлених ним зобов’язань, похідних від 

його права на актив, за правилами та умовами, зафіксованими в Протоколі 

конкретного цифрового активу.  

Тільки Протоколом цифрового активу визначається перелік вимог 

власника цифрового активу до власника активу, а також зобов’язань власника 

активу. Комплекс прав на цінність (актив), що забезпечує цей цифровий актив, 

визначається самостійно власником активу під час проходження процедури 

оцифровування активу, тобто фактично відбувається трансформація прав 

щодо активу (зміна режиму правовідносин), отже, цифровий актив у цьому 

разі виступає регулятором правовідносин між власником активу та власником 

цифрового активу.  

Предметом права вимоги є правомочність власника цифрового активу, 

виражена у висуванні вимоги щодо виконання зобов’язань власником активу, 

похідних від права на актив. Обсяг зобов’язань визначається власником активу 

самостійно в процесі оцифровування активу та може містити право 

користування, володіння або розпоряджання, а також інші похідні права. 

Власник цифрового активу не може вимагати виконання зобов’язань в обсязі, 

що перевищує зазначений у Протоколі конкретного цифрового активу. 

Водночас активом може виступати майно, права (майнові, немайнові), що 

становлять матеріальну цінність, зокрема цифрові активи, гроші та різного 

роду роботи, послуги. 

Передача цифрового активу не вимагає автоматичного виконання 

зобов’язань власником активу до моменту вимоги (висування права вимоги) з 

боку користувача, якому належить такий цифровий актив. Відносини між 

власником цифрового активу та власником активу з реалізації права вимоги 

здійснюються поза Системою Bitbon у правовій площині.  

Обертання цифрових активів у межах Системи Bitbon прирівнюється до 

обертання перехідного права вимоги власника цифрового активу до власника 
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активу щодо виконання встановлених власником активу зобов’язань, похідних 

від права вимоги на актив за правилами та умовами, встановленими в 

Протоколі такого цифрового активу. Водночас сам актив знаходиться у 

власника активу до моменту висування права вимоги з боку власника 

цифрового активу. 

Принцип «право на право» визнається всією спільнотою Системи Bitbon. 

1.7.2.2. Цикл реалізації принципу «право на право» в Системі Bitbon 

Для розуміння принципу «право на право» необхідно розглянути цикл 

його реалізації, який містить такі етапи: 

1. Формування комплексу прав на цінність (актив) під час реєстрації 

цифрового активу в реєстрі цифрових активів. 

Власник активу під час створення цифрового активу визначає комплекс 

прав на цінність (актив), що лежить в основі забезпечення, а також обсяг своїх 

обов’язків, фіксуючи їх у Протоколі такого цифрового активу. Здійснюючи таку 

дію, власник оцифрованого активу погоджується з тим, що до нього може бути 

висунуто право вимоги з боку власника цифрового активу щодо виконання ним 

обов’язків, похідних від права на цінність (актив), за правилами та умовами, 

зафіксованими в Протоколі такого цифрового активу. 

2. Відступлення права доступу до комплексу прав на цінність (актив). 

Відступлення права доступу до комплексу прав на цінність (актив) 

означає передачу прав вимоги щодо виконання встановлених власником активу 

обов’язків, похідних від права на актив, за допомогою передачі цифрового 

активу. Оскільки цифровий актив передається в Системі Bitbon, то й 

відступлення права доступу до комплексу прав відбувається лише між 

користувачами Системи Bitbon. Відступлення права доступу в Системі Bitbon 

може відбуватися незліченну кількість разів, якщо в Протоколі конкретного 

цифрового активу не зазначено інше.  
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3. Реалізація комплексу прав на цінність (актив). 

Цей етап реалізується поза Системою Bitbon і залежить від умов, 

зазначених у Протоколі конкретного цифрового активу, а також волі 

користувача, власника цифрового активу, реалізувати такі права.  

1.7.2.3. Відступлення права доступу до комплексу прав 

Для відступлення (передачі) права доступу до комплексу прав необхідно 

володіти цифровим активом у Системі Bitbon, але не обов’язково бути 

власником активу. Право вимоги на виконання обов’язків, похідних від права 

на актив, переходить автоматично під час передачі цифрового активу. Водночас 

таке право має розглядатися не як умова передачі цифрового активу, а як 

наслідок переходу права доступу до комплексу прав, зафіксованих у Протоколі 

конкретного цифрового активу. Власник цифрового активу де-факто не володіє 

самою цінністю (активом) і може розпоряджатися лише цифровим активом у 

Системі Bitbon, якщо інше не передбачено Протоколом такого цифрового 

активу. 

Згідно з Положенням 21 Публічного контракту Системи Bitbon під час 

передачі цифрового активу новий власник такого цифрового активу отримує 

перехідне право вимоги власника цифрового активу до власника активу щодо 

виконання встановлених власником активу обов’язків, похідних від права на 

актив (цінність) за правилами та умовами, зафіксованими в Протоколі 

конкретного цифрового активу. 

Відносини з реалізації права вимоги щодо виконання зобов’язань 

власником активу, похідних від його права на актив, виходять за межі Системи 

Bitbon, здійснюються та регулюються поза Системою Bitbon. 
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1.7.2.4. Висування права вимоги 

Реалізацію права вимоги щодо виконання обов’язків власником активу, 

похідних від комплексу прав на актив, може бути здійснено лише одноразово, 

оскільки після реалізації такого права користувачем Системи Bitbon — 

власником цифрового активу — такий цифровий актив вилучається з реєстру 

цифрових активів Системи Bitbon, а Протокол такого цифрового активу 

вважається виконаним повною мірою. 

Передача цифрового активу всередині Системи Bitbon може призводити 

до цивільно-правових відносин поза Системою Bitbon. Цивільно-правові 

відносини виникають, змінюються або припиняються за наявності 

нормативної та фактичної підстави. У ролі останньої може виступати факт 

передачі цифрового активу в Системі Bitbon. Передача активу регулюється 

нормами чинного законодавства. 

Висновок  

Аналіз, наведений у цьому підрозділі, дозволяє зробити висновок про 

наявність регламентованих правових і технічних механізмів забезпечення 

функціонування Системи Bitbon. До технічної складової забезпечення слід 

віднести всі властивості блокчейну як технології, на якій базується 

функціонування Системи Bitbon, а також алгоритм досягнення консенсусу 

Community PoS. До правової складової можна віднести принцип «право на 

право». Децентралізоване управління Системою Bitbon має відношення до 

обох складових, оскільки базується як на правових, так і на технічних 

аспектах.

1.8. Капіталізація Системи Bitbon 

Ключовим показником функціонування Системи Bitbon є її капіталізація. 

Ґрунтуючись на Положеннях Публічного контракту Системи Bitbon, можна 
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стверджувати, що в Системі Bitbon реалізується два види капіталізації — 

капіталізація Системи Bitbon загалом та капіталізація Bitbon64. У Додатку 

Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення в Системі 

Bitbon» капіталізація Системи Bitbon визначається як показник, що 

характеризує сукупну вартість усіх цифрових активів у Системі Bitbon, 

розраховану на основі вартості активів, що пройшли процедуру 

оцифровування активу.  

Ґрунтуючись на дефініції цього поняття, можна стверджувати, що одним 

із механізмів, які забезпечують формування капіталізації Системи Bitbon, є 

процедура оцифровування активу як процес створення користувачем Системи 

Bitbon цифрового активу Bon або Projectbon на основі цінності (активу). 

Процедурні аспекти такого процесу визначаються Додатком Публічного 

контракту Системи Bitbon «Процедура оцифровування активу в Системі 

Bitbon». Водночас варто зазначити, що оновлення розрахункових показників 

капіталізації Системи Bitbon здійснюється постійно, що обумовлено зміною 

кількості цифрових активів, зареєстрованих у реєстрі цифрових активів 

Системи Bitbon, та їх вартістю. 

Фактично капіталізація Системи Bitbon характеризує ступінь залученості 

активів у Систему й розраховується на основі їх вартості. 

Важливо зазначити, що капіталізація Системи Bitbon є розрахунковим 

показником і відображає сукупну вартість цифрових активів, які обертаються 

в Системі Bitbon, водночас такі цифрові активи не є власністю Системи Bitbon, 

а належать конкретним користувачам Системи Bitbon. 

У Додатку «Терміни та визначення в Системі Bitbon» встановлюється 

дефініція такого поняття, як «капіталізація Bitbon»: капіталізація Bitbon — 

показник, що визначає загальну ринкову вартість 100% обсягу доступу до 

                                           
64 Капіталізація Bitbon — показник, який визначає загальну ринкову вартість 100% обсягу доступу до сервісів 

Системи Bitbon, що дорівнює сумі ринкової вартості 100 000 000,00 одиниць Bitbon, які є одиницями допуску 

до інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідному від активу ТОВ «СІМКОРД». Головними 

факторами, що впливають на ринкову вартість інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» як 

нематеріального активу (НМА), є: затребуваність сервісів Системи Bitbon і сукупна вартість усіх цифрових 

активів, що знаходяться на Assetbox Фонду капіталізації Системи Bitbon. 
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сервісів Системи Bitbon, що дорівнює сумі ринкової вартості 100 000 000,00 

одиниць Bitbon, які є одиницями допуску до інформаційного ресурсу 

«Протокол Bitbon», похідного від активу ТОВ «СІМКОРД». Основними 

факторами, що впливають на ринкову вартість інформаційного ресурсу 

«Протокол Bitbon» як нематеріального активу (НМА), є: затребуваність 

сервісів Системи Bitbon і сукупна вартість усіх цифрових активів, які 

знаходяться на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon. З цього 

визначення можна зробити висновок, що на значення капіталізації Bitbon 

впливають два основні показники:  

1. Вартість цифрових активів на Assetbox фонду капіталізації 

Системи Bitbon. 

2. Затребуваність сервісів Системи Bitbon. 

Основним інститутом Системи Bitbon, що забезпечує формування 

першого показника капіталізації Bitbon, є компонент Системи — фонд 

капіталізації Системи Bitbon. Визначення цього терміна встановлюється в 

Додатку Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення в 

Системі Bitbon», а також у Положенні 39 Публічного контракту Системи 

Bitbon, яким визначено, що фонд капіталізації Системи Bitbon є невід’ємним 

компонентом Системи Bitbon. Метою фонду капіталізації Системи Bitbon є 

надання механізму, що дозволяє за допомогою контриб’ютингу збільшувати 

обсяг капіталізації самого фонду та капіталізації Системи Bitbon загалом, 

сприяючи ефективному управлінню Системою Bitbon учасниками Системи 

Bitbon в інтересах усіх користувачів Системи Bitbon. Ґрунтуючись на дефініції 

поняття «фонд капіталізації Системи Bitbon», можна зробити висновок, що 

одним із інструментів капіталізації Bitbon є процеси контриб’ютингу, в яких 

бере участь фонд капіталізації Системи Bitbon, що, як наслідок, призводить до 

збільшення кількості цифрових активів Projectbon, які належать фонду, а 

також до збільшення кількості цифрових активів Bitbon, отриманих фондом 

капіталізації Системи Bitbon як обвентів. Фонд капіталізації Системи Bitbon є 
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невід’ємним компонентом Системи Bitbon, а всі цифрові активи, що 

знаходяться у фонді, належать Системі Bitbon. 

Згідно з Протоколом Bitbon цифровий актив Bitbon як частина 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» є похідним від права на цінність 

(актив), яка відображена в Додатку № 2 до Протоколу Bitbon «Актив 

ТОВ «СІМКОРД»». Цей Додаток містить інформацію про торгові марки, 

патенти та програмний комплекс, що забезпечує функціонування сервісів і 

компонентів Системи Bitbon, тобто функціонування Системи Bitbon загалом. 

Отже, вартість інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від 

активу ТОВ «СІМКОРД», і затребуваність сервісів Системи Bitbon 

відображаються в ринковій вартості цифрового активу Bitbon як токену 

допуску, який надає його власнику право доступу до інформаційного ресурсу 

«Протокол Bitbon» як нематеріального активу (НМА), похідного від активу 

ТОВ «СІМКОРД», тобто право на доступ до Системи Bitbon загалом і до 

сервісів Системи Bitbon зокрема. 

Отже, можна констатувати ще один вид капіталізації Системи Bitbon, 

який відображає сукупну вартість усіх цифрових активів, що належать 

Системі Bitbon, за допомогою механізмів фонду капіталізації Системи Bitbon,  

розраховану на основі вартості активів, що їх забезпечують і пройшли 

процедуру оцифровування активу, цифрових активів Bitbon, отриманих 

фондом капіталізації Системи Bitbon як обвенти, а також вартість 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від права на актив ТОВ 

«СІМКОРД», і затребуваність сервісів Системи Bitbon її користувачами. 

Висновок  

У Системі Bitbon можна констатувати два види капіталізації. Перший вид 

— капіталізація Системи Bitbon — визначається на основі сукупної вартості 

всіх цифрових активів, що обертаються в Системі Bitbon. Другий вид — 

капіталізація Bitbon — визначається на основі ринкової вартості                          
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100 000 000,00 одиниць Bitbon, яка за своєю суттю відображає вартість 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від права на актив ТОВ 

«СІМКОРД», затребуваність сервісів Системи Bitbon загалом, а також сукупну 

вартість усіх цифрових активів, що знаходяться у фонді капіталізації Системи 

Bitbon.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

«Аналіз функціонування Системи Bitbon» 

 

У розділі 1 проаналізовано суб’єктно-об’єктний склад Системи Bitbon, 

проведено правовий аналіз окремих компонентів Системи Bitbon і видів 

діяльності: цифрових активів Системи Bitbon, особливостей їх створення, 

обертання, зберігання та обліку, контриб’ютингу та майнінгу в Системі Bitbon, 

реалізації процедури спадкування цифрових активів у Системі Bitbon. 

Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати таке:  

 функціонування Системи Bitbon регламентується спеціальними 

документами — Публічним контрактом Системи Bitbon і 

Протоколом Bitbon, основним завданням яких є створення рівних 

умов для допуску до сервісів Системи для всіх користувачів Системи 

Bitbon з метою реалізації їх прав на доступ, а також забезпечення 

підтримки порядку, дотримання правил і умов, закріплених у 

Системі Bitbon; 

 права та обов’язки всіх користувачів Системи Bitbon визначаються 

Публічним контрактом Системи Bitbon, а додаткові права й 

обов’язки користувачів Системи Bitbon можуть визначатися 

Протоколами конкретних цифрових активів; 

 між користувачами Системи Bitbon формуються різного роду 

взаємовідносини у зв’язку зі створенням, зберіганням та обертанням 

цифрових активів Системи Bitbon, участю в контриб’ютингу та 
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майнінгу в Системі Bitbon, реалізацією процедури спадкування 

цифрових активів і відновленням доступу до облікового запису 

користувача Системи Bitbon, а також у зв’язку з управлінням 

Системою Bitbon. Такі взаємовідносини комплексно врегульовано 

внутрішньосистемними документами та розумними контрактами; 

 за своєю природою Публічний контракт Системи Bitbon є одним із 

видів громадського договору. Зі свого боку, інститутами, які 

забезпечують виконання умов Публічного контракту Системи 

Bitbon, є механізми реалізації та технологічні рішення, закладені в 

Систему Bitbon; 

 суб’єктом Системи Bitbon є користувач Системи Bitbon, який може 

мати певний статус у межах Системи Bitbon: учасник Системи 

Bitbon, оператор Системи Bitbon, майнер Системи Bitbon, Bitup-

агентство, контрактат, контриб’ютор, промоутер Projectbon; 

 кожен статус користувача Системи Bitbon має на увазі відповідний 

вид діяльності з характерним обсягом прав і обов’язків. Кожен 

користувач Системи Bitbon має право займатися одним або 

декількома видами діяльності, доступними в Системі Bitbon, а також 

замінювати один вид діяльності на інший за своїм розсудом. 

Водночас у Системі Bitbon існують види діяльності, доступні тільки 

учасникам Системи Bitbon — контриб’ютинг і майнінг; 

 право на безпосереднє управління Системою Bitbon має тільки 

користувач Системи Bitbon у статусі учасника Системи Bitbon; 

 у Системі Bitbon обертаються цифрові активи трьох типів: Bitbon, 

Projectbon і Bon. Цифрові активи знаходяться в правовому полі, 

будучи об’єктом цивільного або господарського обороту. Отже, 

цифровими активами можна володіти, користуватися та 

розпоряджатися згідно з правилами та умовами, зазначеними в 

Протоколах таких цифрових активів; 
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 у Системі Bitbon реалізуються правові та технічні механізми 

забезпечення цифрових активів;  

 ключовими складовими в забезпеченні повноцінного 

функціонування Системи Bitbon є такі компоненти, як фонд 

капіталізації Системи Bitbon, фонд майнінгу та компонент 

децентралізованого обміну цифровими активами Bon exchange; 

 у Системі Bitbon можна констатувати два види капіталізації: 

капіталізація Системи Bitbon і капіталізація Bitbon, які є одним із 

показників функціонування Системи Bitbon; 

 у Системі Bitbon наявні регламентовані правові та технічні 

механізми забезпечення її функціонування. До технічної складової 

забезпечення слід віднести всі властивості блокчейну як технології, 

на якій базується функціонування Системи Bitbon, а також алгоритм 

досягнення консенсусу Community PoS. До правової складової 

можна віднести принцип «право на право», що дозволяє 

користувачам Системи Bitbon оперувати правом на інформаційний 

ресурс, похідним від права на цінність, тоді як сама цінність 

знаходиться у її власника. Децентралізоване управління Системою 

Bitbon має відношення до обох складових, оскільки базується як на 

технічних, так і на правових аспектах. 
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Розділ 2  

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ BITBON У 

МЕЖАХ ЗАКОНОДАВСТВ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 

У цьому розділі аналізуються компоненти Системи Bitbon65 та їх 

функціонування, види діяльності в Системі Bitbon крізь призму законодавств 

окремих держав, а саме: України, Російської Федерації, Республіки Казахстан. 

Висновки, отримані за результатами дослідження, проведеного в розділі 1, 

будуть зіставлені з відповідними положеннями законодавства кожної з країн. 

Зокрема, будуть розглянуті аспекти створення, обертання, зберігання та 

бухгалтерського обліку цифрових активів Системи Bitbon66; принцип «право 

на право»67; контриб’ютинг68 і відносини, що формуються під час введення 

цього виду діяльності; процедура спадкування цифрових активів Системи 

Bitbon; а також майнінг у Системі Bitbon69.  

Варто зазначити, що вищевказані країни раніше входили до складу однієї 

держави та мали єдину законодавчу базу, тому сучасні правові принципи та 

підходи до врегулювання окремих явищ у цих країнах досить схожі. 

                                           
65 Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає своїм 

користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на 

активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між 

користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом 

Системи Bitbon є Bitbon. 
66 Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, що пройшла 

процедуру оцифровування, та такий, що обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора 

на основі Протоколу цифрового активу. 
67 Право на право — закладений у Систему Bitbon базовий принцип, який дозволяє користувачам Системи 

Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність 

знаходиться у її власника. 
68 Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди 

від участі в реалізації вибраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 
69 Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи Bitbon, спрямований на підтримку та 

розвиток децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У Системі Bitbon передбачено два 

способи здійснення майнінгу — майнінг забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури. 
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2.1. Цифрові активи Системи Bitbon: створення, обертання, зберігання 

та бухгалтерський облік 

Говорячи про створення, способи зберігання та обліку, а також про 

особливості обертання цифрового активу70, необхідно встановити його 

правовий режим у межах законодавства кожної з країн. Під час визначення 

правового режиму того чи іншого об’єкта кожна держава керується 

національним законодавством.  

У законодавстві України на цьому етапі відсутнє визначення цифрового 

активу. Законопроекти, що надійшли до Верховної Ради на розгляд, містять 

визначення криптовалют, віртуальних активів і токен-активів. Проте навіть на 

рівні законодавчих ініціатив визначення поняттю «цифровий актив» в Україні 

запропоновано не було.  

Варто зазначити, що відсутність спеціального регулювання та 

нормативного визначення цифрових активів не означає, що це явище зовсім не 

регулюється. Законодавець може прирівняти цифровий актив до однієї з 

категорій в наявній класифікації об’єктів права.  

Наприклад, за сукупністю ознак цифровий актив можна віднести до 

майнових прав (ст. 190, 395 ЦК України; ЗУ «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні»), що дозволяє відображати 

його в бухгалтерському обліку як нематеріальний актив (НМА) (ЗУ «Про 

інформацію»).  

Відносини, що виникають у зв’язку з використанням і зберіганням 

цифрових активів, також можуть регулюватися на основі принципу автономії 

волі та за аналогією з іншими нормами, які регулюють відносини, що 

виникають у зв’язку з використанням певної категорії об’єктів права.  

                                           
70 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
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Отже, до моменту формування спеціального законодавства на території 

України цифрові активи Системи Bitbon можуть бути прирівняні до інших 

об’єктів права, відповідно до аналогії закону.  

У Російській Федерації навесні 2018 року було опубліковано 

законопроект № 419059-7 «Про цифрові фінансові активи», відповідно до 

якого «цифровий фінансовий актив — майно в електронній формі, створене з 

використанням криптографічних засобів; право власності на це майно 

засвідчується шляхом внесення цифрових записів до реєстру цифрових 

транзакцій». Водночас до цифрових фінансових активів російський 

законодавець відносить криптовалюту та токен. Власники цифрових 

фінансових активів (далі — ЦФА) мають право укладати договори з обміну 

ЦФА одного виду на ЦФА іншого виду та/або обміну ЦФА на рублі, іноземну 

валюту та/або інше майно тільки через оператора обміну ЦФА. Проте не 

можна стверджувати, що російський законодавець може прирівняти цифрові 

активи Системи Bitbon до ЦФА, оскільки за визначенням цифровий актив 

Системи Bitbon — це інформаційний ресурс71, а не майно в електронній формі.  

З 1 жовтня 2019 року став чинним Закон РФ «Про внесення змін до 

частини першої, другої та статті 1124 частини третьої Цивільного кодексу 

Російської Федерації», який вперше дав визначення поняття «цифрові права». 

«Цифровими правами визнаються названі в законі такі зобов’язальні та інші 

права, зміст та умови здійснення яких визначаються відповідно до правил 

інформаційної системи, що відповідає встановленим законом ознакам. 

Здійснення, розпоряджання, зокрема передання, застава, обтяження 

цифрового права іншими способами або обмеження розпоряджання цифровим 

правом можливі тільки в інформаційній системі без звернення до третьої 

особи».  

                                           
71 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. 
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Визначення цифрових активів Системи Bitbon не суперечить жодному з 

поданих російським законодавцем визначень, проте не можна про повну їх 

відповідність.  

У законодавстві Республіки Казахстан також відсутнє визначення 

поняття «цифровий актив», тому цифрові активи Системи Bitbon можуть бути 

прирівняні до інших об’єктів права до формування спеціальних правових 

норм.  

Варто зауважити, що регулювання обертання та регламентування 

зберігання цифрових активів Системи Bitbon у межах правового поля прямо 

залежить від приналежності таких об’єктів до конкретних категорій об’єктів 

права. 

Створення цифрових активів Системи Bitbon здійснюється за допомогою 

процедури оцифровування активу72. Реалізація цього процесу не потребує 

правового регулювання, оскільки всі етапи оцифровування здійснюються в 

межах закритого децентралізованого середовища — Системи Bitbon. Проте на 

етапі ініціювання цієї процедури між такими суб’єктами Системи Bitbon73, як 

Bitup-агентство74 та користувач Системи Bitbon75, виникають 

взаємовідносини, що прямо регулюються договірним правом. 

У процесі створення цифрового активу в межах Системи Bitbon 

користувач Системи Bitbon закладає в інформаційний ресурс комплекс прав 

на цінність (актив), яка лежить в основі такого цифрового активу, отже, під час 

обертання цифрових активів реалізується принцип «право на право». 

Користувач Системи Bitbon укладає з Bitup-агентством низку договорів, які 

                                           
72 Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем Системи Bitbon цифрового активу 

Bon або Projectbon із активу. 
73 Суб’єкти Системи Bitbon — користувачі Системи Bitbon, правовідносини яких регулюються Публічним 

контрактом Системи Bitbon. 
74 Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити процедуру 

оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляти та захищати інтереси 

контриб’юторів цього бізнес-проекту. 
75 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
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фіксують цей факт, а також обов’язки щодо збереження та обліку такої 

цінності76 (активу77) на період обертання цифрового активу в Системі Bitbon. 

Подібні договори укладаються на основі принципу свободи договору та 

автономії волі сторін.  

Принцип автономії волі сторін закріплено майже в усіх міжнародних 

договорах, що стосуються вибору права, яке дозволяє врегулювати договірні 

зобов’язання (Гаазька конвенція про право, що застосовується до міжнародної 

купівлі-продажу товарів 1955 р., Гаазька конвенція про право, що 

застосовується до агентських угод 1978 р., Римська конвенція про право, що 

застосовується до договірних зобов’язань 1980 р., Міжамериканська конвенція 

про право, що застосовується до міжнародних контрактів 1994 р.). Згідно з цим 

принципом сторони можуть обрати право, яке буде регулювати відносини між 

ними. Водночас сторони за загальним правилом можуть обрати право будь-

якої держави без жодних обмежень. І лише якщо сторони у своїй угоді не 

зазначили на право, що застосовується, тоді буде застосовуватися право 

держави місця укладання угоди.  

В українському законодавстві принцип автономії волі як засіб визначення 

права, що застосовується, отримав своє закріплення у ст. 6 Закону « Про 

зовнішньоекономічну діяльність», а принцип свободи договору як один із 

загальних принципів цивільного законодавства знаходить вираження в статтях 

6 і 629 Цивільного кодексу України.  

У чинному цивільному законодавстві Російської Федерації зміст 

принципу свободи договору розкрито в ст. 421 Цивільного кодексу Російської 

Федерації. Аналіз положень цієї статті демонструє, що свобода договору 

розглядається законодавцем із декількох позицій: свобода укладання 

договору, право самостійно обирати договірну модель, можливість 

                                           
76 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
77 Актив — майно та/або права (майнові, немайнові), що виступають цінністю, зокрема цифрові активи 

(Bitbon, Bon), гроші та різного роду роботи, послуги. 
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самостійного визначення умов договору. У п. 2 ст. 1211 ЦК РФ також 

закріплено принцип автономії волі сторін.  

У Цивільному кодексі Республіки Казахстан принцип автономії волі 

розглядається у вузькому значенні та виражається в нормативному змісті 

принципу «свобода договору», а також під час вибору сторонами договірного 

правовідношення права, що застосовується. У Цивільному кодексі Республіки 

Казахстан знайшли відображення також і способи обмеження договірної 

свободи. Наприклад, закріплення в законодавстві імперативних правил щодо 

умов окремих видів договорів. У Казахстані це відбувається за допомогою 

встановлення істотних умов для деяких видів договорів, наприклад, за участі 

спеціальних суб’єктів. Формулювання подібних договірних умов відбувається 

в межах правової політики уповноважених органів.  

Між користувачем Системи Bitbon і Bitup-агентством також виникають 

договірні правовідносини на основі укладених договорів щодо надання 

послуг: проведення юридичних консультацій, оцінки цінності (активу), 

проведення процедури оцифровування активу. Подібні відносини повинні 

регулюватися за правилами регулювання договорів щодо надання послуг у 

кожній конкретній юрисдикції.  

Отже, будь-які договірні відносини, що виникають між користувачем 

Системи Bitbon і Bitup-агентством, повинні регулюватися відповідно до норм 

договірного права країни — місця укладання договорів або держави 

резиденства сторін. Проаналізувавши положення цивільного права України, 

Російської Федерації та Республіки Казахстан, можна зробити висновок, що 

подібні договірні відносини не суперечать чинним нормам цивільного права 

цих держав.  

Ще одним аспектом у межах проведення процедури оцифровування 

активу, який безпосередньо контактує з правовою площиною, є оцінка 

цінності (активу), що виступає забезпеченням цифрового активу. Оцінка 

цінності (активу) здійснюється відповідно до внутрішніх стандартів держави 
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— місця знаходження такої цінності (активу). Так, у разі якщо актив 

знаходиться на території України, то оцінка буде проводитися відповідно до 

стандартів, встановлених законодавством України. Основи здійснення оцінки 

майна та майнових прав на території України встановлені Законом України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні», у Російській Федерації — Федеральним законом «Про оціночну 

діяльність у Російській Федерації», у Республіці Казахстан — Законом 

Республіки «Про оціночну діяльність у Республіці Казахстан». 

Процедура створення цифрового активу в Системі Bitbon тісно пов’язана 

з таким принципом, як «право на право». Цей принцип закладається в процесі 

створення цифрового активу та реалізується в процесі обертання конкретного 

цифрового активу: під час створення цифрового активу користувач Системи 

Bitbon самостійно формує комплекс прав на цінність (актив), яка входить до 

складу забезпечення цифрового активу; водночас інший користувач, 

володіючи цим цифровим активом, володіє комплексом прав на цінність 

(актив), яку покладено в його забезпечення. Отже, у обертанні знаходиться не 

лише право як об’єкт обігу, але і права на право як самостійний об’єкт обігу. 

У процесі створення цифрового активу користувач Системи Bitbon визначає 

необхідні заходи щодо забезпечення збереження та обліку цінності (активу) на 

період обертання цифрового активу в Системі Bitbon, а також визначає право, 

що застосовується до відносин із реалізації комплексу прав, що фіксується в 

Протоколі цифрового активу78 та договорах із Bitup-агентством. Під обігом 

мається на увазі зміна власника цифрового активу внаслідок передання 

цифрового активу від одного суб’єкта до іншого. Окрім прав власності  на сам 

цифровий актив до нового власника цифрового активу автоматично 

переходить певний комплекс прав на цінність (актив), яка знаходиться в 

забезпеченні цього цифрового активу.  

                                           
78 Протокол цифрового активу — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови 

його створення та обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання Протоколу цифрового активу. 
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У законодавствах України, Російської Федерації та Республіки Казахстан 

така модель взаємовідносин прямо не закріплена, проте в правовій доктрині 

наявні теорії про «об’єкти в квадраті» або «об’єкти об’єктів». Можна говорити 

про те, що принцип «право на право» і модель його реалізації не суперечать 

принципам цивільного права, встановленим в Україні, Російській Федерації та 

Республіці Казахстан. 

Вважається необхідним також розглянути специфіку зберігання 

цифрових активів Системи Bitbon та їх відображення в бухгалтерському 

обліку, беручи до уваги законодавчі вимоги України, Росії та Казахстану. 

Оскільки користувачами Системи Bitbon можуть бути суб’єкти будь-яких 

правовідносин, необхідно розглянути можливість відображення в 

бухгалтерському обліку цифрових активів Системи Bitbon у межах 

законодавств вищезазначених країн.  

В основу аналізу цього питання покладено такі нормативно-правові акти:  

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38); 

 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи» (П(С)БО 8), затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 18.10.1999 р. № 242 (з доповненнями та змінами від 

01.01.2015 р.); 

 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів» від 16.11.2009 р. № 1327; 

 Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних 

активів» (ПБО 14/2007), затверджене наказом Мінфіну Росії від 

27.12.2007 р. № 153н; 

 Закон Республіки Казахстан від 28.02.2007 р. N 234-III ЗРК «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність»; 
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 Правила Міністерства фінансів Республіки Казахстан від 

22.06.2007 р. N 221 «Правила ведення бухгалтерського обліку».  

Умови зарахування цифрових активів Системи Bitbon на баланс залежать 

від нормативного визначення поняття «цифровий актив» у законодавстві 

конкретної держави. Відповідно до проведеного аналізу вищезазначених 

нормативно-правових актів і у зв’язку з відсутністю офіційного тлумачення 

терміна «цифровий актив» у законодавствах України, Росії та Казахстану, 

можна стверджувати, що цифрові активи Системи Bitbon слід відображати в 

бухгалтерському звіті як нематеріальні активи (НМА). Підставою для такого 

висновку є положення Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 

(МСБО 38). Розрахунок амортизації нематеріальних активів також повинен 

здійснюватися відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

Висновок 

У законодавстві України на сьогодні відсутнє спеціальне регулювання 

відносин на ринку цифрових активів і самих цифрових активів як таких: не 

встановлено термінологічний апарат — відсутнє визначення цифрового 

активу; не визначені окремі дозвільні процедури; відсутні спеціальні та 

загальні норми регулювання відносин, що виникають у зв’язку з 

використанням цифрового активу. У цілому в цій юрисдикції предметно не 

визначено та системно не описано відносини, що формуються у зв’язку з 

використанням цифрових активів, як окрему сферу суспільних відносин; не 

визначено принципи функціонування ринку цифрових активів і зобов’язання 

його учасників; не визначено нові категорії суб’єктів та об’єктів, а також їх 

правовий статус і режим відповідно. Однак ця проблематика постійно 

обговорюється під час проведення круглих столів та юридичних форумів  з 
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відповідною тематикою, а в парламент регулярно надходять законодавчі 

ініціативи з приводу врегулювання цих питань.  

Ситуація щодо врегулювання цифрових активів на території Республіки 

Казахстан схожа: відсутні будь-які спеціальні та загальні норми, що 

закріплюють поняття «цифровий актив» і регламентують їх обертання. 

У Російській Федерації законодавець зробив перші результативні спроби 

врегулювання обертання цифрових активів і подібних інструментів, про що 

свідчить прийнятий у жовтні 2019 року Закон РФ «Про внесення змін до 

частини першої, другої та статті 1124 частини третьої Цивільного кодексу 

Російської Федерації», який називають «законом про цифрові права». Однак 

не можна стверджувати, що цифрові активи Системи Bitbon підпадають під 

дію цього закону, оскільки визначення «цифровий актив Системи Bitbon» не 

відповідає поданому в правовому документі терміну «цифрові права». 

Бухгалтерський облік цифрових активів Системи Bitbon також можливий 

за умови зарахування цих об’єктів на баланс як нематеріальних активів 

відповідно до положень Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 

(МСБО 38) та правилами ведення бухгалтерського обліку конкретної держави. 

Отже, можна зробити висновок про те, що умови створення, обертання, а 

також зберігання цифрових активів Системи Bitbon прямо не регламентовано 

законодавствами України, Російської Федерації, Республіки Казахстан. Проте 

діяльність, яка пов’язана з обертанням цифрових активів, і взаємовідносини, 

що виникають у зв’язку з цим, не суперечать чинним законодавчим нормам 

цих юрисдикцій.

2.2. Контриб’ютинг. Відносини між учасниками контриб’ютингу 

Згідно з аналізом, проведеним у розділі 1, можна говорити про те, що 

контриб’ютинг за своєю суттю є механізмом реалізації проекту шляхом 

колективного фінансування. Варто зазначити, що в цьому контексті під 
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«фінансуванням» не йдеться про залучення фіатних грошей, а як ресурси 

досягнення мети виступають цифрові активи Системи Bitbon. 

У законодавстві України, як і в законодавстві Російської Федерації та 

Республіки Казахстан, такий вид діяльності прямо не закріплено. Оскільки 

контриб’ютинг має цивільно-правовий або господарсько-правовий характер 

(залежно від конфігурації учасників), для виявлення повного комплексу 

аспектів такого виду діяльності було проведено компаративний аналіз 

контриб’ютингу з різними видами цивільно-правової та господарсько-

правової діяльності, а саме: підприємницької та інвестиційної. 

Проаналізувавши такі нормативно-правові акти: Цивільний кодекс 

України; Господарський кодекс України; Закон України «Про 

підприємництво»; Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Цивільний 

кодекс Російської Федерації, Господарський кодекс Російської Федерації; 

Федеральний закон «Про розвиток малого та середнього підприємництва в 

Російській Федерації»; Федеральний закон «Про залучення інвестицій із 

використанням інвестиційних платформ і про внесення змін до окремих 

законодавчих актів Російської Федерації»; Цивільний кодекс Республіки 

Казахстан; Підприємницький кодекс Республіки Казахстан — можна зробити 

висновок, що законодавства цих країн закріплюють свободу підприємницької 

діяльності. 

Такий вид діяльності, як контриб’ютинг, прямо не передбачено чинними 

законодавствами цих країн, але й не має заборони, що свідчить про його 

легітимність. Отже, у межах проаналізованого законодавства відсутні будь-які 

обмеження на здійснення діяльності, пов’язаної з контриб’ютингом, а також 

не передбачено необхідності одержання ліцензії на здійснення такого виду 

діяльності. 

Відмітною характеристикою контриб’ютингу порівняно з 

підприємницькою діяльністю є децентралізоване середовище виконання: всі 

учасники контриб’ютингу взаємодіють лише в межах Системи Bitbon і 
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зіткнення з правовою площиною мають тільки на етапі складання договорів 

між Bitup-агентством і контрактатом. Також у контриб’ютингу не фігурують 

фіатні гроші — уся взаємодія відбувається за допомогою цифрових активів 

Системи Bitbon. Контакт із фіатними грошима відбувається лише в момент 

обміну цифрового активу Системи Bitbon на валюту реалізації бізнес-проекту 

за допомогою біржі. Отже, подібні дії відбуваються поза Системою Bitbon. 

Такий відмітний аспект контриб’ютингу дозволяє стверджувати, що цей вид 

діяльності не підпадає під сферу відносин, регульованих Федеральним 

законом «Про залучення інвестицій із використанням інвестиційних платформ 

і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації». 

Також модель реалізації контриб’ютингу не можна порівняти із 

запропонованою цим Федеральним законом моделлю залучення інвестицій. 

Для послідовного розуміння правової природи контриб’ютингу було 

проведено аналіз цієї діяльності шляхом її порівняння з інвестиційною 

діяльністю, а саме зіставлення категоріальних понять і механізмів 

контриб’ютингу з інститутами інвестиційної діяльності в межах чинних 

законодавств вищезазначених держав. Так, у межах контриб’ютингу не 

простежується можливість розвитку відносин інвестиційного характеру. По-

перше, придбання цифрового активу Projectbon79 не є інвестицією з огляду на 

те, що суб’єкти придбання не вкладають власні кошти в підприємницьку 

діяльність, а надають право контрактату80 скористатися цифровими активами 

контриб’юторів81 із метою їх обміну на фіатні гроші для реалізації проекту. 

                                           
79 Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon 

інструментом для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим 

у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду створює Bitup-

агентство та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму обопільних 

(взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon 

конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 
80 Контрактат — користувач Системи Bitbon, який ініціював створення Протоколу Projectbon власного 

проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів цифрових активів Системи Bitbon на підставі допуску Bitup-

агентством. 
81 Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі придбаних Projectbon бере участь у 

вибраному бізнес-проекті для отримання вигоди певної величини від його реалізації. 
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Водночас вигода контриб’ютора82 виражена в цифрових активах. По-друге, 

придбання Рrojectbon здійснюється за допомогою ключового інструмента 

системи — цифрового активу Bitbon83 , що не може визначатися як інвестиції 

в розумінні законодавця. Окрім цього, цифровий актив Рrojectbon не може 

бути віднесено до жодного з різновидів інвестицій, які визначаються 

положеннями законодавств України, Російської Федерації та Республіки 

Казахстан. Цифровий актив Projectbon виконує функцію сервісу з контролю й 

обліку взаємовідносин учасників контриб’ютингу, тобто є регулятором таких 

взаємовідносин. 

Отже, контриб’ютинг, на відміну від інвестиційної діяльності, має 

конкретну та єдину сферу реалізації — у межах Системи Bitbon. Реалізація 

контриб’ютингу здійснюється відповідно до умов Протоколу Projectbon84 

конкретного бізнес-проекту. Із вищезазначеного випливає, що контриб’ютинг 

здійснюється на основі спеціального юридичного інструмента договірного 

характеру — Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. Діяльність, 

пов’язана з контриб’ютингом, відрізняється специфічним суб’єктним складом 

і процедурним комплексним порядком їх взаємодії. До того ж, участь у 

контриб’ютингу здійснюється за допомогою Рrojectbon, який не належить до 

жодного із загальноприйнятих різновидів інвестицій. Також контриб’ютинг 

відрізняється наявністю гарантійних механізмів, які не завжди властиві 

інвестиційній діяльності. 

                                           
82 Вигода контриб’ютора — активна складова частина вигоди користувача Системи Bitbon, що дозволяє 

застосувати свої знання та вміння під час вибору певного бізнес-проекту через придбання Projectbon цього 

проекту з метою отримання обвентів за умовами та правилами, описаними в Протоколі Projectbon вибраного 

проекту. 
83 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з можливістю обертання 

лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує 

їх оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними атрибутами та властивостями 

на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. 
84 Протокол Projectbon — інформаційний ресурс, підсумковий документ проведення процедури 

оцифровування активу, яким визначаються атрибути та властивості конкретного цифрового активу Projectbon, 

правила й умови його створення та обертання в Системі Bitbon, обопільні (взаємні) права та зобов’язання 

контрактата і контриб’юторів, а також правила й умови реалізації конкретного бізнес-проекту контрактата за 

допомогою контриб’ютингу. Цей документ про випуск Projectbon певного класу створює Bitup-агентство. 
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Висновок 

Отже, якщо законодавцем буде віднесено контриб’ютинг до 

інвестиційної діяльності (водночас, на наш погляд, такий підхід не буде 

коректним унаслідок проведеного аналізу та виявлених особливостей 

контриб’ютингу), то такого роду діяльність у межах правової системи цих 

держав буде законною, а учасники такої діяльності — наділені всіма 

відповідними юридичними гарантіями. Так, у межах цивільних і 

господарських відносин у контексті законодавств цих країн діє 

загальнодозвільний режим правового регулювання — «дозволено те, що 

прямо не заборонено законом». 

У цьому разі слід зазначити, що діяльність із контриб’ютингу ні прямо, ні 

опосередковано (за визначенням заборони реалізації діяльності з 

характерними рисами) не заборонено приписами чинних законодавств 

України, Російської Федерації та Республіки Казахстан.

2.3. Спадкування цифрових активів у Системі Bitbon 

У цьому підрозділі розглянуто правові основи проведення процедури 

спадкування цифрових активів у Системі Bitbon відповідно до норм 

законодавств України, Російської Федерації та Республіки Казахстан. У цих 

країнах правова система належить до романо-германської правової системи. 

Справи щодо спадкування належать до сфери цивільних правовідносин і 

регулюються Цивільним кодексом. В основу аналізу покладено положення 

Цивільного кодексу України, Цивільного кодексу Російської Федерації, 

Цивільного кодексу Республіки Казахстан. 

Згідно з положеннями про правонаступництво, закріпленими у 

вищезазначених нормативно-правових актах, до складу спадщини належать 

усі права та обов’язки, які закріплено за спадкодавцем на момент відкриття 

спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Так, за аналогією закону 
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цифрові активи Системи Bitbon також можуть належати до складу спадщини, 

якщо інше не буде передбачено законодавством або рішенням суду. 

Варто зазначити, що процедура спадкування цифрових активів у Системі 

Bitbon здійснюється за допомогою функціональних обов’язків такого суб’єкта, 

як оператор Системи Bitbon85. Так, територіальна визначеність щодо місця 

відкриття спадщини визначає юрисдикцію оператора Системи Bitbon або 

Bitup-агентства, до яких можна звертатися з питань спадкування цифрових 

активів у межах Системи Bitbon. Підставою для початку процедури 

успадкування в межах Системи Bitbon можуть бути свідоцтво про право на 

спадкування або рішення суду.  

Висновок 

Проаналізувавши спадкове право Республіки Казахстан, України та 

Російської Федерації, можна говорити про те, що норми, які регулюють 

спадкові справи, у багатьох аспектах аналогічні. Водночас процедура 

спадкування цифрових активів у Системі Bitbon не суперечить положенням, 

закріпленим у законодавствах цих країн, і може реалізовуватися в цих 

юрисдикціях. 

2.4. Майнінг у Системі Bitbon  

Процес майнінгу повністю реалізується в межах Системи Bitbon, проте в 

разі обміну цифрових активів, отриманих унаслідок перерозподілу Bitbon у 

процесі майнінгу, на фіатні гроші, такий вид діяльності може призвести до 

правових подій за межами Системи Bitbon. У цьому підрозділі майнінг у 

                                           
85 Оператор Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право вести 

діяльність, спрямовану на організацію технологічної взаємодії між усіма користувачами Системи Bitbon, 

через забезпечення доступу всіх користувачів Системи Bitbon до єдиного цифрового простору та всіх 

потрібних інструментів для ведення діяльності в межах Системи Bitbon, у такий спосіб забезпечуючи 

цілісність та функціональність Системи Bitbon. 
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Системі Bitbon буде розглянуто крізь призму законодавств Республіки 

Казахстан, України та Російської Федерації. 

На момент проведення цього дослідження підхід до майнінгу в Україні 

відображено лише в законопроекті «Про обіг криптовалюти в Україні», а 

також законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні». Як і в 

більшості країн, майнінг підпадає під одну законодавчу базу з криптовалютою. 

Згідно зі ст. 1 законопроекту «Про обіг криптовалюти в Україні», майнінг — 

це обчислювальні операції, які здійснює майнер за допомогою власного та/або 

орендованого спеціалізованого обладнання, з метою забезпечення 

працездатності та безпеки системи блокчейн86, і залежно від умов системи 

блокчейн отримує винагороду системи блокчейн (криптовалюту). У 

законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» майнінг 

визначено так: «це діяльність платника податків щодо здійснення обчислень, 

спрямованих на підтримку роботи розподіленого реєстру записів у цифровій 

формі, зокрема з метою отримання віртуальних активів». 

Так, поняття майнінгу в Системі Bitbon не збігається з вищезазначеними 

визначеннями майнінгу, оскільки аналізований вид майнінгу не передбачає 

здійснення обчислень або обчислювальних операцій. Тому в разі прийняття 

цих законопроектів майнінг у Системі Bitbon не є майнінгом, описаним у 

вищезазначених законопроектах. 

Сьогодні в Росії підхід до майнінгу наведено лише в законопроекті «Про 

цифрові фінансові активи», який визначає майнінг як «діяльність, спрямовану 

на створення криптовалюти та/або валідацію з метою отримання винагороди у 

вигляді криптовалюти. Майнінг визнається підприємницькою діяльністю тоді, 

коли особа, яка його здійснює, протягом трьох місяців поспіль перевищує 

                                           
86 Блокчейн — 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. 
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ліміти енергоспоживання, встановлені Урядом Російської Федерації». Під це 

визначення майнінг Системи Bitbon також не підпадає, оскільки в межах цієї 

діяльності не здійснюється валідація (у розумінні зазначеного законопроекту), 

а також не проводиться, не створюється та не випускається криптовалюта або 

цифровий актив, тобто відсутня емісія.  

У законодавстві Республіки Казахстан немає визначення майнінгу. У 

країнах, де майнінг не врегульовано, існує декілька підходів до розгляду 

такого виду діяльності як підприємницької діяльності або послуги. 

Варто зазначити, що в Системі Bitbon передбачено два способи 

здійснення майнінгу:  

 майнінг забезпечення консенсусу — не підпадає під 

загальноприйняте розуміння майнінгу, відповідно, не під жодне з 

наведених вище визначень;  

 майнінг забезпечення інфраструктури — підпадає під відповідне 

визначення в законопроектах України. 

Висновок 

Проаналізувавши визначення майнінгу, наведені в законопроектах 

України та Російської Федерації, можна говорити про те, що майнінг 

забезпечення консенсусу, який доступний у Системі Bitbon, не відповідає 

поданим вище визначенням. Характеристики майнінгу забезпечення 

інфраструктури відповідають визначенням майнінгу, наведеним у 

законопроектах України «Про обіг криптовалюти в Україні» та «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з 

віртуальними активами в Україні». 

У разі відсутності спеціальних регуляторних норм і визначення майнінгу 

в Системі Bitbon як підприємницької діяльності, слід зважати на те, що в 

положеннях Конституцій України, Казахстану та Росії закріплена свобода 

підприємницької діяльності, що свідчить про можливість здійснення майнінгу 
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в Системи Bitbon у межах юрисдикції цих держав. Проте визначення майнінгу 

в Системі Bitbon як підприємницької діяльності або послуги є помилковим з 

огляду на ті факти, що мета майнінгу в Системі Bitbon не полягає в отриманні 

систематичного прибутку від емісії токену, а є механізмом циклічного 

перерозподілу наявних цифрових активів між учасниками Системи Bitbon87. 

Майнінг у Системі Bitbon як окремий вид діяльності не порушує та не 

суперечить чинним законодавчим нормам України, Російської Федерації або 

Республіки Казахстан.

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2  

«Правові аспекти функціонування Системи Bitbon у межах 

законодавств України, Російської Федерації, Республіки Казахстан» 

 

У розділі 2 проведено правовий аналіз окремих компонентів Системи 

Bitbon і видів діяльності: цифрових активів Системи Bitbon, особливостей їх 

створення, обертання, зберігання та обліку; контриб’ютинг і майнінг у Системі 

Bitbon; реалізація процедури успадкування цифрових активів у Системі 

Bitbon. 

Результати проведеного на основі законодавств України, Російської 

Федерації та Республіки Казахстан аналізу дозволяють стверджувати таке:  

 у законодавствах цих юрисдикцій відсутнє визначення, до якого 

можна було б віднести поняття «цифровий актив Системи Bitbon»; 

 діяльність у Системі Bitbon, зокрема контриб’ютинг і майнінг у 

Системі Bitbon, не є підприємницькою або інвестиційною 

діяльністю та не повинна бути врегульована як така; 

                                           
87 Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який для ведення своєї діяльності в Системі Bitbon 

використовує Bitbon. 
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 процедура спадкування цифрових активів, що доступна в Системі 

Bitbon, повинна реалізовуватися з урахуванням особливостей і 

відповідно до законодавства резидентства спадкодавця; 

 фіксація цифрових активів Системи Bitbon у бухгалтерському 

обліку можлива за умови визначення цифрових активів Системи 

Bitbon як нематеріальних активів відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку 38 та Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ); бухгалтерський облік цифрових 

активів Системи Bitbon повинен відбуватися відповідно до чинних 

правил ведення бухгалтерського обліку конкретної юрисдикції;  

 взаємовідносини, що виникають у зв’язку зі створенням, 

обертанням, зберіганням та обліком цифрових активів Системи 

Bitbon, та інші взаємовідносини, а також ведення доступної в 

Системі Bitbon діяльності, пов’язаної з контриб’ютингом і 

майнінгом, не суперечать чинному законодавству та можуть бути 

врегульовані за аналогією закону до моменту прийняття 

спеціальних нормативно-правових актів. 



 

124 

Розділ 3  

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ BITBON В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

У розділі 3 проведено правовий аналіз видів діяльності та компонентів у 

Системі Bitbon88 і зазначено специфіку їх функціонування у світлі 

законодавства Європейського Союзу. 

У цьому розділі проаналізовано та зіставлено із законодавством ЄС 

висновки, отримані в розділі 1. Зокрема, розглянуто аспекти створення, 

обертання, зберігання та бухгалтерського обліку цифрових активів Системи 

Bitbon89; принцип «право на право»90; контриб’ютинг91 і відносини, що 

формуються під час введення цього виду діяльності; процедура спадкування 

цифрових активів Системи Bitbon; а також майнінг у Системі Bitbon92. 

                                           
88 Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає своїм 

користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на 

активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між 

користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом 

Системи Bitbon є Bitbon. 
89 Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, що пройшла 

процедуру оцифровування, та такий, що обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора 

на основі Протоколу цифрового активу. 
90 Право на право — закладений у Систему Bitbon базовий принцип, який дозволяє користувачам Системи 

Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність 

знаходиться у її власника. 
91 Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди 

від участі в реалізації вибраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 
92 Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи Bitbon, спрямований на підтримку та 

розвиток децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У Системі Bitbon передбачено два 

способи здійснення майнінгу — майнінг забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури. 
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3.1. Цифрові активи Системи Bitbon: створення, обертання, зберігання 

та бухгалтерський облік 

Поняття «цифровий актив»93 у законодавстві ЄС прямо не закріплено, 

оскільки увагу регуляторних органів в основному направлено на питання, що 

стосуються криптоактивів, віртуальної валюти та подібних явищ, про що 

свідчать такі документи, як Звіт Європейського центрального банку «Схеми 

обертання віртуальних валют» від 2012 року та «Схеми обертання віртуальних 

валют — подальший аналіз» від 2015 року ; Попередження Європейського 

банківського управління щодо віртуальних валют (Warning to consumers on 

virtual currencies); Доповідь Європейського банківського управління з 

віртуальних валют (EBA Opinion on ‘virtual currencies’); Документ, випущений 

Європейським центральним банком, «Криптоактиви: Наслідки для фінансової 

стабільності, грошово-кредитна політика, платежі та ринкові інфраструктури» 

тощо.  

Варто зазначити, що в цих документах переважає вживання терміна 

«віртуальна валюта». Також простежується зміна щодо підходу визначення 

віртуальних валют: від визначення цифрових грошей до тенденції єдиного 

трактування віртуальних валют як «цифрового виразу вартості». 

Унаслідок аналізу наведеної у вищезазначених документах термінології, 

можна говорити про те, що термін «цифрові активи Системи Bitbon» не 

підпадає під наявні в законодавстві ЄС визначення «віртуальна валюта» і 

«криптоактиви» з огляду на свою природу. Відповідно, усі регулятивні норми, 

що застосовуються до віртуальних валют, не повинні поширюватися на 

цифрові активи з огляду на концептуальні відмінності їх природи, 

властивостей і сфер застосування. 

                                           
93 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
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Проте більшість країн — членів ЄС уже має спеціальні нормативно-

правові акти, що регулюють сферу застосування технології блокчейн94, що 

також свідчить про легітимність відносин, що формуються у зв’язку з 

використанням цифрових активів Bitbon95, на території Європейського Союзу. 

До моменту формування спеціального законодавства на території ЄС 

взаємовідносини, що виникають унаслідок застосування цифрових активів 

Системи Bitbon, можуть регулюватися відповідно до чинного законодавства, 

а сам цифровий актив може розглядатися як нематеріальний актив відповідно 

до міжнародних стандартів. 

Договірні відносини, що виникають у процесі взаємодії таких суб’єктів 

Системи Bitbon96, як Bitup-агентства97 та користувачі Системи Bitbon98 на етапі 

створення цифрового активу — реалізації процедури оцифровування активу99, 

повинні регулюватися відповідно до принципів договірного права 

Європейського Союзу та законодавства кожної конкретної країни — члена ЄС. 

Оскільки користувач і Bitup-агентство можуть бути резидентами різних країн 

— членів ЄС, регулювання правовідносин, що виникають із вищезазначених 

договорів, здійснюється також відповідно до норм і принципів міжнародного 

приватного права.  

                                           
94 Блокчейн — 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. 
95 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з можливістю обертання 

лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує 

їх оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними атрибутами та властивостями 

на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. 
96 Суб’єкти Системи Bitbon — користувачі Системи Bitbon, правовідносини яких регулюються Публічним 

контрактом Системи Bitbon. 
97 Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити процедуру 

оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляти та захищати інтереси 

контриб’юторів цього бізнес-проекту. 
98 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
99 Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем Системи Bitbon цифрового активу 

Bon або Projectbon із активу. 
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На території ЄС діє принцип свободи договору та автономії волі сторін, 

що дозволяє взаємовідносинам користувача Системи Bitbon і Bitup-агентства 

встановлюватися та розвиватися в правовій площині. Свобода договору 

закріплена в «Принципах міжнародних комерційних договорів УНІДРУА» 

1994 р. , розроблених Міжнародним інститутом уніфікації приватного права. 

Цей документ встановлює загальні норми для міжнародних комерційних 

договорів і підлягає застосуванню в тому разі, якщо сторони погодилися, що 

їхній договір буде регулюватися Принципами УНІДРУА. У статті 1.1 

Принципів («Свобода договору») говориться: «Сторони вільні вступати в 

договір і визначати його зміст». Термін «Свобода договору» в цьому 

положенні розшифровується, як основний принцип, що має вагоме значення в 

контексті світової торгівлі.  

Внутрішнє законодавство держав, ґрунтуючись на нормах права ЄС, не 

тільки декларує, але й гарантує свободу договорів. Насамперед, такі гарантії 

виражаються у визнанні недійсними угод, укладених під впливом обману, 

насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою 

або внаслідок збігу тяжких обставин на вкрай невигідних для себе умовах, чим 

інша сторона скористалася. Bitup-агентство перед укладенням договорів із 

користувачем (власником активу100) здійснює перевірку на наявність 

повноважень у користувача Системи Bitbon на розпоряджання активом, 

відсутність обмежень щодо активу та встановлює інші необхідні факти, щоб 

уникнути визнання угоди недійсною. 

Під час укладання договорів щодо збереження та обліку цінності101 

(активу) сторони договору повинні керуватися внутрішнім законодавством 

країни їх резидентства. Закладаючи в основу принцип свободи договору, 

                                           
100 Актив — майно та/або права (майнові, немайнові), що виступають цінністю, зокрема цифрові активи 

(Bitbon, Bon), гроші та різного роду роботи, послуги. 
101 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
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сторони деталізують умови, вимоги та заходи щодо обов’язків власника 

цінності (активу) в кожному окремому випадку.  

Оцінка цінності (активу), що проходить процедуру оцифровування, 

повинна проводитися за Міжнародними стандартами оцінки та/або 

стандартами, встановленими в межах юрисдикції місцезнаходження або 

реєстрації такої цінності (активу). Директива Європейського Союзу 

№2014/17/EU рекомендує до застосування Європейські стандарти оцінки EVS 

2016, що видаються Європейською групою асоціацій оцінювачів TEGoVA 

(The European Group of Valuers Associations); Міжнародні стандарти оцінки 

IVS 2017, що видаються Міжнародною радою зі стандартів оцінки IVSC 

(International Valuation Standards Council) і Стандарти оцінки Королівського 

інституту сертифікованих сюрвейерів Великобританії (Royal Institution of 

Chartered Surveyors).  

Принцип «право на право» прямо не відображено в законодавстві ЄС, 

проте модель його реалізації є легітимною з огляду на диспозитивність норм, 

чинних на території ЄС. Отже, відносини в межах Системи Bitbon, що 

виникають унаслідок обертання цифрових активів, не суперечать нормам 

законодавства ЄС, та їх реалізація відбувається на підставі законодавчих норм. 

Регулювання моделі реалізації принципу «право на право» має здійснюватися 

відповідно до норм міжнародного приватного права.  

Основними документами, що регулюють ведення бухгалтерської 

діяльності, є: Директива 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради з 

обов’язкового аудиту річної звітності та консолідованої звітності, що вносить 

поправки до Директиви Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC і скасовує Директиву 

Ради 84/253/ЄЕС; Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради з 

щорічної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та 

пов’язаними з ними звітами певних типів компаній, що вносить поправки до 

Директиви 2006/43/ЄC Європейського парламенту та Ради і скасовує 

Директиви Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC. 
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Зберігання цифрових активів Системи Bitbon та їх відображення в 

бухгалтерському обліку має здійснюватися відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38), а також інших документів, 

що регулюють фінансову звітність у межах ЄС. Природа цифрових активів 

Системи Bitbon, що характеризує їх як інформаційний ресурс102, дозволяє 

відображати цифрові активи Системи Bitbon у бухгалтерському обліку як 

нематеріальні активи (НМА). 

Висновок 

Сьогодні в законодавстві ЄС відсутнє визначення поняття «цифровий 

актив»; під наявну термінологію чинних нормативно-правових актів (поняття 

«криптоактиви», «віртуальні валюти») поняття «цифрові активи Системи 

Bitbon» не підпадає. Взаємовідносини, що виникають у межах Системи Bitbon 

у зв’язку з обертанням цифрових активів, прямо не врегульовано будь-якими 

спеціальними або загальними нормативно-правовими актами, проте вони 

вважаються легітимними та можуть регулюватися відповідно до загальних 

принципів договірного права, принципу автономії волі сторін і свободи 

договору. 

Відображення цифрових активів Системи Bitbon у бухгалтерській 

обліковій документації як нематеріальних активів (НМА) повинно 

здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

38 (МСБО 38) та документів, що регулюють сферу бухгалтерської діяльності 

в межах Європейського Союзу.

 

                                           
102 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. 
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3.2. Контриб’ютинг. Відносини між учасниками контриб’ютингу 

У цьому підрозділі розглянуто систему правового регулювання 

підприємницької та інвестиційної діяльності Європейського Союзу. 

Виділивши основні характерні риси таких видів діяльності, можна провести 

порівняльний аналіз контриб’ютингу з підприємництвом та інвестуванням у 

розумінні законодавства ЄС. 

У межах цього підрозділу в основу аналізу було покладено такі 

документи: Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС); Угода про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС); Директива 

Європейського парламенту та Ради ЄС 2009/65/ЄС від 13 липня 2009 року 

щодо координації законодавчих, регламентаційних та адміністративних 

положень, що стосуються підприємств для колективного інвестування в цінні 

папери, що обертаються (Директива про підприємства колективного 

інвестування в цінні папери); а також інші Директиви та Регламенти, судові 

рішення. 

Проаналізувавши вищезазначені документи, можна стверджувати, що в 

правовій площині Європейського Союзу відсутнє єдине визначення 

інвестування, проте у низці нормативних документів простежуються основні 

ознаки інвестиційної діяльності. Уповноважені органи з розгляду спорів під 

час визначення інвестицій застосовують такі характерні ознаки: 

1) наявність капіталовкладень;  

2) участь у ризиках; 

3) певна тривалість здійснення діяльності; 

4) відповідна комерційна мета або ж мета економічного розвитку 

держави. 

Зважаючи на перераховані характерні ознаки, можна провести 

порівняльний аналіз контриб’ютингу та інвестування в розумінні права 

Європейського Союзу. По-перше, контриб’ютинг не передбачає 

капіталовкладень у фіатних грошах. Участь у такому виді діяльності 
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здійснюється за допомогою спеціального інструмента — Projectbon103, 

властивості та функції якого дозволяють стверджувати, що Projectbon не може 

визначатися як класична інвестиція. Для контриб’юторів104 немає фіксованої в 

часі або обов’язкової тривалої участі, діяльність із контриб’ютингу 

здійснюється на власний розсуд. Варто зазначити, що цифровий актив 

Projectbon виконує функцію сервісу з контролю та обліку взаємовідносин 

учасників контриб’ютингу, тобто є регулятором таких взаємовідносин. Мета 

економічного розвитку держави також не простежується, оскільки основною 

метою контриб’ютингу є отримання контриб’юторами вигоди, вираженої в 

цифрових активах. Отже, можна стверджувати, що контриб’ютинг не 

відповідає ознакам інвестиційної діяльності, які закріплені в нормативно-

правових актах ЄС. 

Підприємницька діяльність на території Європейського Союзу базується 

на нормах Договору про заснування Європейської економічної спільноти, 

який зараз є Договором про заснування Європейської спільноти.  

Усталеного визначення підприємницької діяльності на рівні 

Європейського Союзу немає, але воно деталізується національним 

законодавством і місцевими органами влади. Так, як загальне визначення 

можна навести таке: підприємницька діяльність пов’язана зі здійсненням 

комерційної діяльності індивідуально або колективно в підприємстві, а також 

з прийняттям на себе ризику, метою чого є отримання прибутку. Як 

зазначалося раніше, діяльність із контриб’ютингу не пов’язана зі здійсненням 

комерційної діяльності. Також контриб’ютинг реалізується не в межах 

підприємства, а в межах децентралізованого середовища — Системи Bitbon. 

Отже, можна стверджувати, що контриб’ютинг, з огляду на відмінні 

                                           
103 Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon 

інструментом для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим 

у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду створює Bitup-

агентство та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму обопільних 

(взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon 

конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 
104 Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі придбаних Projectbon бере участь у 

вибраному бізнес-проекті для отримання вигоди певної величини від його реалізації. 
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характеристики, не належить до підприємницької діяльності в розумінні 

законодавства ЄС. 

Висновок 

Отже, можна зробити висновок про те, що до контриб’ютингу не повинні 

застосовуватися норми підприємницького або інвестиційного права 

юрисдикції Європейського Союзу. Водночас діяльність, пов’язана з 

контриб’ютингом, не порушує та не суперечить будь-яким чинним 

законодавчим нормам Європейського Союзу.

3.3. Спадкування цифрових активів у Системі Bitbon 

Для розгляду правових основ процедури спадкування цифрових активів у 

Системі Bitbon відповідно до норм права Європейського Союзу було 

проведено аналіз спадкового права країн ЄС.  

Згідно зі ст. 17 Хартії основних прав Європейського Союзу гарантується 

кожному право користуватися, розпоряджатися та заповідати свою законно 

придбану власність. 

У країнах ЄС немає уніфікованого регулювання спадкування. За 

загальними правилами на території ЄС спадкування розглядається як 

універсальне правонаступництво. Під час спадкування за законом 

застосовуються романська система та система парантел. 

Висновок 

Процедура спадкування цифрових активів, що передбачена в Системі 

Bitbon, не суперечить чинним нормам спадкового права та може 

здійснюватися в межах юрисдикції країн Європейського Союзу з урахуванням 

правових норм Регламенту N 650/2012 Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу «Про юрисдикцію, застосовне право, визнання та 



3.3. Спадкування цифрових активів у Системі Bitbon 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

133 

 

виконання рішень, прийняття та виконання нотаріальних актів з питань 

спадкування, а також про створення Європейського свідоцтва про 

спадкування», інших Регламентів і Директив, а також законодавства 

конкретної країни.

3.4. Майнінг у Системі Bitbon  

У низці країн ЄС сформовано підхід до оподаткування прибутку, 

отриманого від майнінгу, внаслідок чого у майнерів Системи Bitbon105 можуть 

виникнути зобов’язання зі сплати податку. Такі правові наслідки можуть 

виникнути лише в разі конвертації отриманих Bitbon у фіатні гроші. Зв’язок 

між майнінгом і зобов’язанням зі сплати податку є обумовленим цілями 

майнера щодо отриманих ним Bitbon унаслідок участі в майнінгу в Системі 

Bitbon. Так, якщо майнер не бажає конвертувати такі Bitbon у фіатні гроші, то 

податкові зобов’язання не виникають. 

Сьогодні не існує єдиного затвердженого визначення майнінгу на 

міжнародному рівні. Жоден із регуляторних органів Європейського Союзу не 

затвердив будь-яких спеціальних правил регулювання майнінгу, водночас 

також не спостерігається єдиного підходу до визначення майнінгу як виду 

діяльності. У країнах, у яких майнінг не врегульовано, існує декілька підходів 

до розгляду такого виду діяльності: як підприємницька діяльність, як послуга, 

як оренда обладнання, а також інші підходи.  

Наприклад, наведене в ст. 60 Договору про заснування Європейської 

економічної спільноти поняття послуги охоплює будь-яку економічну 

діяльність, у межах якої основним елементом є зобов’язання надати послугу, 

а не передати якесь благо, навіть якщо останнє буде необхідним для 

здійснення надання послуги. За своєю суттю ні майнінг забезпечення 

                                           
105 Майнер Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право брати на себе 

зобов’язання підтримувати та розвивати децентралізоване середовище виконання Системи Bitbon, надаючи 

для цих цілей ресурси, що йому належать. 
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консенсусу, ні майнінг забезпечення інфраструктури не підпадають під 

визначення послуг, закріплене в Договорі про заснування Європейської 

економічної спільноти. 

Майнінг не є забороненою діяльністю в країнах ЄС, але слід враховувати, 

що обмін Bitbon, отриманих майнером у процесі майнінгу, на фіатні гроші, 

може бути розглянуто у деяких країнах як дохід фізичної особи. Наприклад, 

Федеральне міністерство фінансів Німеччини вважає, що отриману 

винагороду за майнінг не можна класифікувати як оплату за послуги майнінгу, 

тому що немає обміну послугами, оскільки для цього потрібен 

ідентифікований бенефіціар. У Швеції цифрові валюти визнані платіжним 

засобом, а дохід від майнінгу прирівнюється до доходу від хобі, отже, не 

підпадає під оподаткування. 

Висновок 

Аналізуючи суть процесів майнінгу в Системі Bitbon, можна побачити, 

що природа цих процесів значно відрізняється від схожих процесів майнінгу в 

його загальноприйнятому розумінні. Головна мета майнінгу в цьому розумінні 

полягає в створенні (емісії) нового токену й отриманні його у вигляді 

винагороди за таку діяльність. Під час майнінгу в Системі Bitbon нові токени 

не створюються, а відбувається перерозподіл Bitbon, що обертаються в 

Системі Bitbon, тобто емісія відсутня. 

Через інноваційний алгоритм перерозподілу Bitbon унаслідок майнінгу в 

Системі Bitbon складно однозначно стверджувати, як податковими органами 

буде проведена оцінка підстав щодо нарахування податку в разі конвертації 

Bitbon у фіатні гроші. Із проведеного комплексного аналізу майнінгу в Системі 

Bitbon і законодавства ЄС виходить, що майнінг забезпечення консенсусу не 

підпадає під жодне з визначень, що фігурують у законодавстві країн ЄС, а 

майнінг забезпечення інфраструктури не можна розглядати як майнінг у 

класичному розумінні, підприємницьку діяльність або послугу. Водночас така 
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реалізація майнінгу в Системі Bitbon не порушує та не суперечить чинним 

законодавчим нормам ЄС. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

«Правові аспекти функціонування Системи Bitbon 

в Європейському Союзі» 

 

У цьому розділі було розглянуто правові аспекти функціонування 

Системи Bitbon у межах законодавства Європейського Союзу. Здійснивши 

комплексний аналіз правовідносин, що виникають між суб’єктами Системи 

Bitbon у межах законодавства ЄС, можна зробити висновок, що: 

 у законодавстві ЄС відсутній термін «цифровий актив», а закріплені 

визначення «криптоактив» і «віртуальна валюта» не 

співвідносяться з поняттям «цифровий актив Системи Bitbon»; 

 процес створення цифрового активу під час реалізації процедури 

оцифровування активу прямо не врегульований, але не суперечить 

правовим нормам законодавства ЄС; 

 діяльність у межах Системи Bitbon, зокрема контриб’ютинг і 

майнінг у Системі Bitbon, не є підприємницькою або інвестиційною 

діяльністю, або послугою в трактуванні законодавства ЄС, отже, 

норми, що регулюють такі види діяльності, не повинні 

застосовуватися щодо контриб’ютингу та майнінгу в Системі 

Bitbon; 

 процедура спадкування цифрових активів, що передбачена в 

Системі Bitbon, не суперечить чинним нормам спадкового права та 

може здійснюватися в межах юрисдикції країн Європейського 

Союзу; 

 відповідно до законодавства ЄС фіксація цифрових активів 

Системи Bitbon як нематеріальних активів (НМА) у 
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бухгалтерському обліку не заборонена та повинна відбуватися 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), а також чинних документів, що регулюють ведення 

бухгалтерської діяльності; 

 під визначення поняття «майнінг» у нормативно-правових актах 

країн — членів ЄС термін «майнінг у Системі Bitbon» (ідеться про 

майнінг забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення 

інфраструктури) не підпадає, отже, дія цих документів не повинна 

поширюватися на наявний у Системі Bitbon вид діяльності; 

 норми, що регулюють оподаткування вигоди, отриманої в 

результаті майнінгу, повинні застосовуватися до майнінгу в 

Системі Bitbon виключно під час обміну Bitbon, отриманих 

унаслідок перерозподілу, на фіатні гроші; 

 процеси, що реалізуються в межах Системи Bitbon, відповідають 

положенням Загального регламенту захисту даних (General Data 

Protection Regulation); Директиви Європейського парламенту та 

Ради Європейського Союзу 2015/849 від 20 травня 2015 р. «Про 

запобігання використанню фінансової системи для цілей 

відмивання грошей або фінансування тероризму, про зміну 

Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського парламенту та Ради ЄС і 

про скасування Директиви 2005/60/ЄC Європейського парламенту 

та Ради ЄС і Директиви 2006/70/ЄC Європейської комісії»; 

 функціонування Системи Bitbon і взаємовідносини між суб’єктами 

Системи Bitbon не суперечать чинному законодавству ЄС. 
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Розділ 4  

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ BITBON У 

США 

У розділі 4 проведено правовий аналіз видів діяльності та компонентів у 

Системі Bitbon106 з урахуванням специфіки їх функціонування у світлі 

законодавства Сполучених Штатів Америки. 

У цьому розділі розглянуто аспекти дії законодавства США щодо 

Системи Bitbon. 

4.1. Цифрові активи Системи Bitbon: створення, обертання, зберігання 

та бухгалтерський облік  

Під час здійснення аналізу створення, способів зберігання та обліку, а 

також особливостей обертання цифрового активу107, необхідно враховувати 

наявні в межах законодавства США підходи до визначення цифрових активів. 

Термін «цифровий актив» зустрічається в таких нормативно-правових 

актах: Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act; Act To Amend 

The Estates, Powers And Trusts Law, In Relation To The Administration Of Digital 

Assets; Resolution Supporting Digital Currencies and Blockchain Technology; Safe 

Harbor for Taxpayers with Forked Assets Act; Digital Assets-Existing Law; 

Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets. 

Найчастіше цифровий актив вживається в значенні електронного запису 

про право або інтерес будь-якої особи, водночас запис не містить базовий 

                                           
106 Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає своїм 

користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на 

активи у вигляді їх унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів з метою 

здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між 

користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом 

Системи Bitbon є Bitbon. 
107 Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається в 

розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. 
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актив108 або зобов’язання, якщо вони самі по собі не є електронним записом. 

Таке визначення є достатньо широким і його не можна однозначно зіставити з 

визначенням цифрових активів Системи Bitbon. Також слід зауважити, що ці 

визначення не суперечать одне одному та не є взаємовиключними. 

У липні 2019 року набрав чинності Digital Assets-Existing Law (далі — 

Закон). У Законі «цифровий актив» — вираження економічних, майнових прав 

або прав доступу, що зберігаються у машинозчитуваному форматі та містять 

цифрові споживчі активи, цифрові цінні папери та віртуальну валюту. 

На офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon109 зазначено, що 

цифровий актив Bitbon110 є токеном допуску111 та надає користувачу Системи 

Bitbon112 певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon. Отже, 

сполучною ланкою у співвідношенні понять «цифровий актив» (у розумінні 

Закону) і «цифровий актив Bitbon» є надання прав доступу. Проте не можна 

однозначно стверджувати, що Bitbon буде вважатися цифровим активом саме 

в розумінні законодавства США (в контексті цього Закону) з огляду на 

відсутність інших порівнянних характеристик.  

Цей Закон також пропонує класифікацію цифрових активів: 

а) цифровий споживчий актив — цифровий актив, що 

використовується або купується здебільшого для споживчих, особистих або 

                                           
108 Актив — майно та/або права (майнові, немайнові), що виступають цінністю, зокрема цифрові активи 

(Bitbon, Bon), гроші та різного роду роботи, послуги. 
109 Офіційні інформаційні ресурси Системи Bitbon — публічні інформаційні сервіси, що містять достовірну й 

актуальну інформацію про Систему Bitbon. 
110 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та надає учаснику Системи Bitbon 

певний обсяг прав доступу до сервісів Системи Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, 

поданий у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з можливістю обертання 

лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує 

їх оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними атрибутами та властивостями 

на підставі Публічного контракту Системи Bitbon і Протоколу Bitbon. 
111 Токен допуску — буквено-цифровий ідентифікатор, зареєстрований у блокчейні та такий, що надає своєму 

власнику певний обсяг прав доступу до інформаційного ресурсу відповідно до кількості токенів допуску, що 

йому належать. 
112 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який безпосередньо виконав дію, що 

спричинила подію в межах Системи Bitbon. 
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побутових цілей і містить токен відкритого блокчейну113, який становить 

нематеріальне особисте майно так, як це передбачено законом;  

б) цифровий цінний папір — цифровий актив, що є цінним 

папером, але не містить цифрові споживчі активи та віртуальну валюту; 

в) віртуальна валюта — цифровий актив, що використовується як 

засіб обміну, міри вартості, розрахункової грошової одиниці чи накопичувача 

вартості та не визнаний законним платіжним засобом з боку уряду Сполучених 

Штатів Америки. 

Цифровий споживчий актив за описаними у визначенні характерними 

ознаками нагадує категорію utility token, до якої регулятивні органи зазвичай 

зараховують усі криптовалюти та інші токени блокчейну114, які не підпадають 

під визначення грошей або цінних паперів. Така ознака цифрового споживчого 

активу, як «використання для споживчих, особистий цілей», є досить 

загальною та всеохоплюючою, що теоретично дозволяє зарахувати до нього 

будь-які види токену блокчейну. 

Цифровий актив Bitbon є сервісним токеном і надає право доступу до 

інформаційного ресурсу115 «Протокол Bitbon» і сервісів Системи Bitbon як 

регулятор взаємовідносин між учасниками Системи Bitbon116, що виключає 

можливість його належності до категорії цифрових цінних паперів або 

віртуальної валюти та дозволяє зарахувати його до категорії цифрових 

споживчих активів.  

                                           
113 Блокчейн — 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. 
114 Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому реєстрі за допомогою транзакції з 

унікальним ідентифікатором. 
115 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. 
116 Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який для ведення своєї діяльності в Системі Bitbon 

використовує Bitbon. 
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За своєю природою цифровий актив Projectbon117 надає доступ до 

інформаційного ресурсу «Протокол Projectbon» і виконує функцію сервісу з 

контролю та обліку взаємовідносин учасників контриб’ютингу118, тобто 

регулятора взаємовідносин учасників контриб’ютингу. Ці властивості 

дозволяють говорити про належність Projectbon до цифрових споживчих 

активів і неможливість належності до інших категорій, оскільки його не 

наділено ні властивостями грошей, ні властивостями цінних паперів. 

Залежно від мети випуску цифрового активу Bon119 і форм 

взаємовідносин, що фіксуються в Протоколі такого цифрового активу, його 

може бути наділено певними ознаками та властивостями, які дозволяють 

зарахувати конкретний цифровий актив Bon до однієї з вищеперерахованих 

категорій. 

Зважаючи на аналіз наданих вище визначень, а також визначень 

цифрових активів Системи Bitbon120, можна стверджувати, що Bitbon, 

Projectbon і Bon обертаються в межах правового поля США.  

У цьому Законі також подано класифікацію цифрових активів як 

власності: цифрові споживчі активи повинні розглядатися як загальні 

нематеріальні активи (НМА); цифрові цінні папери — як цінні папери; 

віртуальна валюта — як гроші. Відповідно до закладеного в Систему Bitbon 

                                           
117 Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного класу Протоколу Projectbon 

інструментом для контриб’ютингу, поданим у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим 

у блокчейні, з можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду створює Bitup-

агентство та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Projectbon становить форму обопільних 

(взаємних) зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon 

конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 
118 Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди 

від участі в реалізації вибраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту. 
119 Bon — цифровий актив, що є похідним від Divaunit і певного типу Протоколу Bon інструментом, поданим 

у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише в 

Системі Bitbon. Учасник Системи Bitbon створює цифровий актив (name)_Bon із Divaunit у результаті 

процедури оцифровування активу та наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Bon становить 

форму обопільних (взаємних) прав і зобов’язань власника активу та власника цифрового активу Bon згідно з 

правилами та умовами Протоколу конкретного Bon. 
120 Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність, що пройшла 

процедуру оцифровування, та такий, що обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора 

на основі Протоколу цифрового активу. 
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принципу «право на право»121 в обертанні знаходиться не майно як таке, а 

права на право на власність (цінність122) як самостійний об’єкт обертання. Так, 

власнику цифрового активу Системи Bitbon належать права власності на 

цифровий актив та певний комплекс прав на цінність (актив), яка є 

забезпеченням цього цифрового активу. Така модель не передбачена 

законодавством США і є значно ширшою поданої класифікації цифрових 

активів як майна. Можна говорити про те,  що принцип «право на право» не 

суперечить вищезазначеним нормативно-правовим актам. 

На етапі ініціювання процедури оцифровування активу123 між 

користувачем Системи Bitbon і Bitup-агентством124 складаються договірні 

правовідносини. Ключовим принципом англосаксонської правової системи є 

свобода договору та автономія волі сторін. Проте на відміну від законодавства 

країн романо-германської системи права автономія волі підлягає 

просторовому обмеженню. У США діє принцип локалізації договору, згідно з 

яким сторони можуть вільно обирати право, але тільки таке, яке пов’язано з 

цим договором. Цей принцип отримав закріплення в Restatement (Second) of 

Conflict of Laws, а також у Uniform Commercial Code. Отже, договірні 

правовідносини користувача Системи Bitbon і Bitup-агентства повинні 

регулюватися відповідним Федеральним законом або законами конкретного 

штату, ґрунтуючись на вищезгаданих принципах. 

Унаслідок проходження процедури оцифровування активу користувач 

Системи Bitbon формує Протокол цифрового активу, у якому зафіксовано 

                                           
121 Право на право — закладений у Систему Bitbon базовий принцип, який дозволяє користувачам Системи 

Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність 

знаходиться у її власника. 
122 Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може також виражатися різними 

одиницями вимірювання залежно від сфери практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є 

така цінність. 
123 Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем Системи Bitbon цифрового активу 

Bon або Projectbon із активу. 
124 Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право проводити процедуру 

оцифровування активу, а також приймати рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business 

Offering — первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за умовами та 

правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, представляти та захищати інтереси 

контриб’юторів цього бізнес-проекту. 
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комплекс прав на цінність (актив), що знаходиться в забезпеченні такого 

цифрового активу. Конституція США (The Constitution of the United States) 

гарантує кожному право користуватися, розпоряджатися своєю власністю. Це 

право, гарантоване вищим законодавчим актом США, дозволяє користувачу, 

власнику цінності (активу), встановлювати обсяг прав вимог, який може бути 

застосовано до нього. 

Важливим етапом процедури оцифровування активу є оцінка цінності 

(активу), що здійснюється відповідно до внутрішніх стандартів країни — 

місця знаходження такої цінності (активу). Згідно з Financial Institution Reform, 

Recovery and Enforcement Act, що був прийнятий Конгресом США, 

повноваження з регулювання оціночної діяльності на федеральному рівні 

передано некомерційному фонду оцінки. Єдині стандарти професійної 

оціночної практики (ЄСПОП), що є обов’язковими для застосування в США 

та в інших країнах (Канаді, Мексиці), розробляються та затверджуються 

Радою зі стандартів оцінки Фонду оцінки. У своїй діяльності оцінювач 

керується федеральним законодавством США, нормативними актами окремих 

штатів і Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, затвердженими з 

незначними змінами всіма штатами США. 

В основу аналізу питання відображення цифрових активів Системи Bitbon 

у бухгалтерському обліку було покладено чинні на території США 

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (Generally Accepted 

Accounting Principles, далі — GAAP). Базові принципи ведення обліку та 

складання звітності GAAP США викладено в Statements of Financial 

Accounting Concepts, що містить мету складання та якісні характеристики 

елементів фінансової звітності. Відповідно до Statement of Financial Accounting 

Standards No. 142 Goodwill and other intangible assets цифрові активи Системи 

Bitbon можуть відображатися в бухгалтерському обліку як нематеріальні 

активи (НМА). 
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Висновок 

Визначення цифрових активів, подані в законодавстві США, складені так, 

що можуть охоплювати різні види токенів блокчейну. Визначення цифрових 

активів Системи Bitbon не суперечать нормативним визначенням, проте не 

можна стверджувати про їх абсолютну схожість із конкретною категорією 

цифрових активів. 

Правовідносини, що виникають у зв’язку з використанням цифрових 

активів або в процесі процедури оцифровування, реалізуються за принципом 

свободи договору та автономії волі сторін і не суперечать чинному 

законодавству США. Договірні правовідносини, що виникають між Bitup-

агентством і користувачем Системи Bitbon, повинні регулюватися 

відповідним федеральним законодавством США та нормативно-правовими 

актами окремих штатів. 

Фіксація цифрових активів Системи Bitbon у бухгалтерському обліку як 

нематеріальних активів (НМА) є допустимою. 

4.2. Контриб’ютинг. Відносини між учасниками контриб’ютингу 

У цьому підрозділі подано порівняльний аналіз контриб’ютингу та 

системи правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності 

в США.  

З метою проведення компаративного аналізу були досліджені такі 

нормативно-правові акти: Uniform Commercial Code; The Foreign Investment 

and National Security ACT of 2007; U.S. Code Title 12 — Banks And Banking; 

Trading with the Enemy Act (TWEA) of 1917; Investment Company Act of 1940; 

Investment Advisers Act of 1940; Small Business Investment Act of 1958 ; Small 

Business Act ; а також інші федеральні закони та судова практика.  

В юрисдикції Сполучених Штатів Америки інвестиціями є приватні 

кошти, розміщені в комерційному підприємстві, нерухомому майні, 

довгострокових цінних паперах з метою отримання прибутку. Як зазначалося 
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раніше, у межах контриб’ютингу учасники такого виду діяльності не 

отримують прибуток у фіатних грошах, а Bitbon і Projectbon не вважаються 

інвестиціями з огляду на їх правову природу, розглянуту в підрозділі 1.3 цього 

Висновку «Об’єкти Системи Bitbon». 

Джерелами підприємницького (корпоративного) права в США є закони, 

судова практика, адміністративні акти. У законодавчих нормах у розумінні 

підприємництва зазначається «комерційна діяльність». Так, згідно з 

визначенням, поданим у U.S. Code § 1603, комерційна діяльність — це або 

звичайний курс комерційної поведінки, або конкретна комерційна угода чи 

дія. Комерційний характер діяльності визначається за характером курсу 

поведінки або конкретної операції чи дії, а не за її метою.  

Як і інші сфери, підприємництво в Сполучених Штатах Америки 

регулюється на федеральному рівні, а також нормативно-правовою базою 

окремих штатів. Отже, визначити єдиний підхід до інвестиційного та 

підприємницького права в межах законодавства США неможливо з огляду на 

багаторівневе регулювання таких питань у Сполучених Штатах Америки. 

Варто також підкреслити, що цифровий актив Projectbon як регулятор 

контриб’ютингу в Системі Bitbon виконує функцію сервісу з контролю та 

обліку взаємовідносин учасників цього виду діяльності.  

Висновок 

Зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати, що відповідно до 

законодавства Сполучених Штатів Америки контриб’ютинг прямо не 

заборонений як вид діяльності та не порушує чинних правових норм, тому 

може реалізовуватися в межах юрисдикції США.
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4.3. Спадкування цифрових активів у Системі Bitbon 

У цьому підрозділі розглянуто правові основи процедури спадкування 

цифрових активів у Системі Bitbon відповідно до норм спадкового права в 

США. 

Регулювання спадкових відносин відбувається відповідно до 

законодавчої компетенції конкретного штату та положень Єдиного кодексу 

про спадок (Uniform Probate Code). Варто зазначити, що в питаннях розподілу 

спадку різні штати дотримуються як англійської системи розрядів, так і 

германської системи парантел (система черг). Відмітною рисою спадкового 

права в США є те, що спадок переходить за правом довірчої власності до 

«особистого представника» померлого. Виконавцем процедури спадкування 

цифрових активів у Системі Bitbon може бути Bitup-агентство або оператор 

Системи Bitbon125. Так, до Bitup-агентства або оператора Системи Bitbon із 

більшою ймовірністю звернеться саме представник спадкодавця, аніж сам 

спадкоємець. 

Спадкування в США здійснюється за заповітом або, у разі його 

відсутності, згідно з нормами спадкового права. Як і в країнах 

континентальної правової системи, спадок за заповітом переважає над 

нормами закону.  

Законодавство США передбачає договір про спадкування, що 

укладається між спадкодавцем і іншою особою щодо передання майна 

спадкодавця такій особі, за надання послуг або матеріальних засобів. Так, 

підставою отримання у спадок цифрових активів у Системі Bitbon може 

виступати не тільки заповіт, але й договір про спадкування. 

                                           
125 Оператор Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon надано право вести 

діяльність, спрямовану на організацію технологічної взаємодії між усіма користувачами Системи Bitbon, 

через забезпечення доступу всіх користувачів Системи Bitbon до єдиного цифрового простору та всіх 

потрібних інструментів для ведення діяльності в межах Системи Bitbon, у такий спосіб забезпечуючи 

цілісність та функціональність Системи Bitbon. 
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Зважаючи на приписи закону штату Нью-Йорк Act To Amend The Estates, 

Powers And Trusts Law, In Relation To The Administration Of Digital Assets, 

власники цифрових активів наділяються правом передати цифрові активи у 

спадок. Відповідно до встановленої законодавством США моделі 

правовідносин власник цифрового активу має право призначити зберігача 

(Custodian), тобто особу, яка переносить, підтримує, обробляє, отримує або 

зберігає цифровий актив. Якщо померлий попередньо дав згоду або суд дав 

вказівку на розкриття інформації щодо змісту електронних повідомлень 

власника цифрових активів, зберігач інформації повинен розкрити виконавцю, 

адміністратору або особистому представнику майна померлого відому йому 

інформацію про цифрові активи (яку він уповноважений розголошувати) за 

умови, що виконавець, адміністратор або представник надасть зберігачеві 

інформації відповідні документи. Так, на основі наданої зберігачем інформації 

можливе правонаступництво цифрових активів. Процедура спадкування 

цифрових активів у Системі Bitbon схожа з проаналізованою вище моделлю 

правовідносин. 

Висновок 

Отже, визначити єдиний підхід до спадкування в межах законодавства 

США неможливо з огляду на відсутність уніфікованих норм спадкового права, 

прийнятих усіма штатами. Так, процедура спадкування цифрових активів у 

Системі Bitbon може реалізовуватися Bitup-агентством або оператором 

Системи Bitbon, який знаходиться в юрисдикції США, відповідно до норм 

спадкового права конкретного штату.

4.4. Майнінг у Системі Bitbon 

У січні 2014 року бюро Міністерства фінансів США з боротьби з 

фінансовими злочинами (The Financial Crimes Enforcement Network, далі — 

FinCEN) опублікувало документ Regulations to Virtual Currency Mining 
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Operations із роз’ясненням застосувань правил Bank Secrecy Act (Закону «Про 

банківську таємницю») до майнінгу. У документі фігурує загальноприйняте 

поняття майнінгу. Згідно з цим документом діяльність майнера не підпадає під 

регулювання FinCEN доти, доки така діяльність здійснюється в особистих 

інтересах. 

У документі Internal Revenue Bulletin, виданому Податковою службою 

США в 2014 році, майнінг визначається як використання комп’ютерних 

ресурсів для перевірки транзакцій віртуальної валюти та ведення 

загальнодоступного  реєстру транзакцій. Визначення поняття «цифрові активи 

Системи Bitbon» і подане в цьому документі визначення поняття «цифровий 

актив», а також визначення віртуальних валют, подане в Guidance on the 

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or 

Using Virtual Currencies, за своєю сутністю та природою непорівнянні.  

Також варто зазначити, що майнінг забезпечення консенсусу в Системі 

Bitbon концептуально відрізняється за своєю природою, що відображено в 

його визначенні, закріпленому в Положенні 61 Публічного контракту Системи 

Bitbon126, від поняття майнінгу в розумінні Internal Revenue Bulletin. 

Отже, можна стверджувати, що майнінг у Системі Bitbon127 не підпадає 

під визначення майнінгу, закріплене в законодавстві США.  

Висновок 

У законодавстві США майнінг не є забороненим видом діяльності. Деякі 

штати з метою ефективного розподілу енергоресурсів обмежують діяльність з 

майнінгу, проте ці обмеження не поширюються на майнінг забезпечення 

консенсусу в Системі Bitbon з огляду на технічну природу його реалізації. 

                                           
126 Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, один із видів суспільного договору статутного 

характеру, — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як засновника 

Системи Bitbon, із усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» також є оператором Систем Bitbon. 
127 Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи Bitbon, спрямований на підтримку та 

розвиток децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У Системі Bitbon передбачено два 

способи здійснення майнінгу — майнінг забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури. 
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Нормативно-правовими актами США врегульовано майнінг віртуальних 

валют, який за своїм визначенням і способами реалізації не повинен 

співвідноситися з майнінгом у Системі Bitbon. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

«Правові аспекти функціонування Системи Bitbon у США» 

 

У цьому розділі були розглянуті правові аспекти функціонування 

Системи Bitbon у межах законодавства США. Здійснивши комплексний аналіз 

компонентів Системи Bitbon, видів діяльності, доступних у Системі Bitbon, а 

також правовідносин, що виникають між суб’єктами Системи Bitbon128, 

можна зробити такі висновки: 

 обертання цифрових активів Системи Bitbon відбувається в 

правовому полі: цифрові активи Bitbon і Projectbon за своїми 

властивостями співвідносяться з категорією цифрових споживчих 

активів, цифровий актив Bon з огляду на свою природу може 

належати будь-якій категорії: цифровий споживчий актив, 

цифровий цінний папір, віртуальна валюта;  

 не є можливим однозначно визначити, до якої категорії цифрових 

активів із поданих у нормативно-правових актах законодавець 

США зарахує цифрові активи Системи Bitbon; 

 процес створення цифрового активу під час реалізації процедури 

оцифровування активу прямо не врегульовано, проте не суперечить 

правовим нормам законодавства США; 

 контриб’ютинг і майнінг у Системі Bitbon не є підприємницькою 

або інвестиційною діяльністю в трактуванні законодавства США, 

                                           
128 Суб’єкти Системи Bitbon — користувачі Системи Bitbon, правовідносини яких регулюються Публічним 

контрактом Системи Bitbon. 
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відповідно, норми, що регулюють такі види діяльності, не повинні 

застосовуватися щодо таких видів діяльності в Системі Bitbon; 

 процедура спадкування цифрових активів у Системі Bitbon має 

схожу модель реалізації із закріпленою в законі штату Нью-Йорк 

Act To Amend The Estates, Powers And Trusts Law, In Relation To The 

Administration Of Digital Assets моделлю спадкування цифрових 

активів, що говорить про легітимність проведення процедури 

спадкування цифрових активів Системи Bitbon для резидентів 

США;  

 процедура спадкування цифрових активів Системи Bitbon повинна 

реалізовуватися відповідно до норм спадкового права конкретного 

штату;  

 відповідно до чинних у США Загальноприйнятих принципів 

бухгалтерського обліку цифрові активи Системи Bitbon повинні 

фіксуватися в бухгалтерському звіті як нематеріальні активи 

(НМА);  

 поняття «майнінг у Системі Bitbon» не співвідноситься з поданим у 

законодавстві США визначенням, проте майнінг у Системі Bitbon 

не суперечить відповідним нормативно-правовим актам, чинним на 

території США;  

 функціонування Системи Bitbon і взаємовідносини між суб’єктами 

Системи Bitbon не суперечать чинному законодавству США.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

до Науково-правового висновку 

«Правова природа функціонування Системи Bitbon» 

 

Проведений у межах цього дослідження аналіз суб’єктно-об’єктного 

складу, компонентів і видів діяльності в Системі Bitbon свідчить про те, що: 

 Система Bitbon, будучи платформою на базі технології 

розподіленого реєстру (блокчейн), надає своїм користувачам 

допуск до сервісів Системи Bitbon за допомогою використання 

цифрового активу Bitbon для рівноцінного обміну цифровими 

активами Bon і Projectbon — похідними від цінностей, зокрема 

майна, товарів, прав (майнових та/або немайнових), послуг і робіт, 

без посередників і грошей, а також можливість вести конкретний 

вид діяльності в Системі Bitbon, зокрема майнінг і контриб’ютинг, 

за правилами та умовами, передбаченими Протоколом Bitbon, 

Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколами Bon і 

Projectbon конкретних проектів. 

 Цифровий актив Bitbon є регулятором правовідносин між 

користувачами Системи Bitbon, а цифрові активи Bon і Projectbon є 

регуляторами правовідносин між власником конкретного 

цифрового активу Bon та/або Projectbon і власником конкретної 

цінності, від якої походить конкретний Bon або Projectbon. 

 Використання Системи Bitbon і цифрового активу Bitbon не 

суперечить чинним законодавствам України, Європейського 

Союзу, США, Російської Федерації та Республіки Казахстан, а 

також нормам міжнародного права.  
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 Використання цифрових активів Bon та/або Projectbon також не 

суперечить чинним законодавствам України, Європейського 

Союзу, США, Російської Федерації та Республіки Казахстан, а 

також нормам міжнародного права за умови, що цінність, від якої 

походить конкретний Bon або Projectbon, не обмежена в обігу. 

 Усі цифрові активи Системи Bitbon за своєю природою є 

інформаційними ресурсами, тому для бухгалтерського обліку 

можуть ураховуватись як нематеріальні активи (НМА). Фіксування 

їх у бухгалтерській звітній документації має здійснюватись 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) 38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2012 р. 

 У Системі Bitbon передбачено механізми дотримання Політики 

боротьби з відмиванням грошей і протидії легалізації доходів 

(AML/KYC), отриманих злочинним шляхом, а також Політики 

конфіденційності. Наявні Політики Системи Bitbon розроблені 

відповідно до Загального регламенту про захист даних (General 

Data Protection Regulation (GDPR)), П’ятої Директиви про боротьбу 

з відмиванням грошей (The 5th Anti-Money Laundering Directive 

(AMLD5)), а також із урахуванням вимог Політики «Знай свого 

клієнта» (Know Your Customer (KYC)). 

 

Зважаючи на вищенаведене, на перше питання: Фінансова-правова 

характеристика функціонування Системи Bitbon в Україні? 

Відповідь: Використання Системи Bitbon і цифрового активу Bitbon не 

суперечить чинному законодавству України, як і використання цифрових 

активів Bon та/або Projectbon, але за умови, що цінність, від якої походить 

конкретний Bon або Projectbon, не заборонена до використання законами 

України.  
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На друге питання: Податкові наслідки діяльності Системи Bitbon в 

Україні? 

Відповідь: Усі цифрові активи Системи Bitbon за своєю природою є 

інформаційними ресурсами, тому для цілей бухгалтерського обліку мають 

враховуватись як нематеріальні активи (НМА). Фіксування їх у бухгалтерській 

звітній документації має здійснюватись відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 38 «Нематеріальні активи» від 

01.01.2012 р. 

Кожен користувач Системи Bitbon самостійно має обов’язок зі сплати 

усіх податків і зборів. У разі виникнення об’єкта оподпткування платник 

самостійно сплачує податки та збори в порядку, передбаченому законом. 

На третє питання: Порівняльно-правова характеристика 

функціонування Системи Bitbon в Україні з іншими суміжними інститутами, 

у тому числі на прикладі зарубіжного досвіду? 

Відповідь: Порівняти Систему Bitbon з іншими подібними інститутами, 

зокрема закордонними, не є можливим через відсутність аналогів Системі 

Bitbon в Україні та в інших країнах. 
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Assetbox — створений у блокчейні користувачем Системи Bitbon запис 

(комірка) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх цифрових активів і передачі їх іншим користувачам Системи Bitbon, а 

також для приймання цифрових активів від інших користувачів Системи 

Bitbon. 

 Bitbon — цифровий актив, що є сервісним токеном (токеном допуску) та 

надає учаснику Системи Bitbon певний обсяг прав доступу до сервісів Системи 

Bitbon відповідно до кількості Bitbon у такого учасника, поданий у вигляді 

буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрований у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Bitbon є одиницею 

вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів і забезпечує їх 

оборотоздатність у Системі Bitbon. Bitbon створено й наділено унікальними 

атрибутами та властивостями на підставі Публічного контракту Системи 

Bitbon і Протоколу Bitbon.  

Bitup-агентство — користувач Системи Bitbon, якому в Системі Bitbon 

надано право проводити процедуру оцифровування активу, а також приймати 

рішення про допуск проекту контрактата до IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція) та здійснювати його супровід у Системі Bitbon за 

умовами та правилами Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, 

представляти та захищати інтереси контриб’юторів цього бізнес-проекту.  

Bon — цифровий актив, що є похідним від Divaunit і певного типу 

Протоколу Bon інструментом, поданим у вигляді буквено-цифрового 

ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з можливістю обертання лише 

в Системі Bitbon. Учасник Системи Bitbon створює цифровий актив 

(name)_Bon із Divaunit у результаті процедури оцифровування активу та 

наділяє його унікальними атрибутами та властивостями. Bon становить форму 
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обопільних (взаємних) прав і зобов’язань власника активу та власника 

цифрового активу Bon згідно з правилами та умовами Протоколу конкретного 

Bon. 

Bon exchange — компонент Системи Bitbon, метою якого є надання 

механізму, що дозволяє користувачам Системи Bitbon здійснювати безпечний 

та рівноцінний обмін своїми цифровими активами без посередників і комісій 

на базі децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. 

Divaunit (Digitized value unit) — одиниця оцифрованої цінності в Системі 

Bitbon, подана у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора, що виражає 

вартість активу в національній валюті. Divaunit створюється користувачем 

Системи Bitbon у процесі процедури оцифровування активу на основі 

унікальної цифрової копії активу та реєструється в реєстрі одиниць 

оцифрованих цінностей Системи Bitbon. 

IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція) — процес у 

Системі Bitbon, що запускає Bitup-агентство з метою залучення зазначеної в 

Протоколі Projectbon кількості Bitbon від контриб’юторів для реалізації бізнес-

проекту контрактата. 

Masterbox — створений у блокчейні, на підставі допуску Bitup-

агентством бізнес-проекту контрактата до IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція), запис (комірка) з унікальним буквено-цифровим 

ідентифікатором із метою забезпечення реалізації цього проекту через 

надходження на Masterbox Bitbon від контриб’юторів у процесі IBO та 

дотримання контрактатом правил і умов Протоколу Projectbon конкретного 

бізнес-проекту. 

One Pager проекту — концепція проекту маркетингового характеру, 

подана у вигляді кількох графічних елементів та опису не більш ніж 300 слів. 
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Projectbon — цифровий актив, який є похідним від Divaunit та певного 

класу Протоколу Projectbon інструментом для контриб’ютингу, поданим у 

вигляді буквено-цифрового ідентифікатора та зареєстрованим у блокчейні, з 

можливістю обертання лише в Системі Bitbon. Цифровий актив цього виду 

створює Bitup-агентство та наділяє його унікальними атрибутами та 

властивостями. Projectbon становить форму обопільних (взаємних) 

зобов’язань контрактата і контриб’юторів, відповідно до правил та умов 

Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту, будучи по суті регулятором 

взаємовідносин між учасниками контриб’ютингу. 

Safebox — створений у блокчейні учасником Системи Bitbon запис 

(комірка) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором для зберігання 

своїх Bitbon із високим ступенем конфіденційності та безпечності, а також 

можливості надання доступу іншому користувачеві Системи Bitbon 

відповідно до умов, визначених власником Safebox, із метою їх передачі 

виключно в повному обсязі цьому користувачеві. 

White Paper проекту — презентація проекту, що містить мультимедійну 

інформацію про проект і етапи його реалізації не більш ніж на 10 сторінках. 

Абстракт проекту — концепція проекту ознайомлювального характеру, 

подана у вигляді графічного елементу та опису не більш ніж 100 слів. 

Актив — майно та/або права (майнові, немайнові), що виступають 

цінністю, зокрема цифрові активи (Bitbon, Bon), гроші та різного роду роботи, 

послуги. 

Балансовий облік цифрових активів — метод визначення різниці між 

надходженнями та витратами цифрових активів на певний момент за адресою 

їх обліку, який ґрунтується на реєстрації та обліку транзакцій токену 

блокчейну та реалізується програмним забезпеченням вузла мережі 

блокчейну. 
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Бізнес-план проекту — головний документ проекту, що містить повну 

та детальну інформацію про бізнес-проект і його реалізацію. 

Блокчейн — 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.  

Вигода контриб’ютора — активна складова частина вигоди користувача 

Системи Bitbon, що дозволяє застосувати свої знання та вміння під час вибору 

певного бізнес-проекту через придбання Projectbon цього проекту з метою 

отримання обвентів за умовами та правилами, описаними в Протоколі 

Projectbon вибраного проекту. 

Вигода користувача Системи Bitbon — складається з можливості 

використання свого активу в цифровому просторі Системи Bitbon за 

допомогою його унікальної цифрової копії. Функціонал Системи Bitbon 

гарантує такому користувачеві високу швидкість оброблення інформації, 

абсолютний контроль і облік використання його цифрового активу в режимі 

реального часу.  

Децентралізована автономна спільнота Системи Bitbon — об’єднання 

користувачів Системи Bitbon за допомогою ведення діяльності та 

користування сервісами за умови абсолютної рівності всіх користувачів у 

межах моделі децентралізованого управління Системою Bitbon. 

Додаткова вигода користувача Системи Bitbon — активна складова 

частина вигоди користувача Системи Bitbon, що доступна користувачам 

Системи Bitbon у статусах: Bitup-агентство, контрактат, контриб’ютор, 

промоутер Projectbon і майнер Системи Bitbon. Додаткова вигода, отримана 
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користувачем Системи Bitbon унаслідок ведення ним будь-якої іншої 

діяльності в Системі Bitbon, виражається виключно в Bitbon. 

Ідентифікатор — унікальний набір буквено-цифрових символів певної 

довжини, що присвоюється інформаційному ресурсу в середовищі його 

обертання. 

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. 

Капіталізація Bitbon — показник, який визначає загальну ринкову 

вартість 100% обсягу доступу до сервісів Системи Bitbon, що дорівнює сумі 

ринкової вартості 100 000 000,00 одиниць Bitbon, які є одиницями допуску до 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon», похідному від активу ТОВ 

«СІМКОРД». Головними факторами, що впливають на ринкову вартість 

інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» як нематеріального активу 

(НМА), є: затребуваність сервісів Системи Bitbon і сукупна вартість усіх 

цифрових активів, що знаходяться на Assetbox Фонду капіталізації Системи 

Bitbon. 

Капіталізація Системи Bitbon — показник, який характеризує сукупну 

вартість усіх цифрових активів у Системі Bitbon, що розрахована на основі 

вартості активів, що пройшли процедуру оцифровування активу. 

Клас Протоколу Projectbon — одиниця класифікації проектів у Системі 

Bitbon, що відповідає ступеню забезпечення Протоколу Projectbon 

конкретного проекту активами контрактата. 
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Контрактат — користувач Системи Bitbon, який ініціював створення 

Протоколу Projectbon власного проекту, що реєструється в реєстрі Протоколів 

цифрових активів Системи Bitbon на підставі допуску Bitup-агентством. 

Контриб’ютинг — вид діяльності учасника Системи Bitbon, 

спрямований на отримання додаткової вигоди від участі в реалізації вибраного 

бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-

проекту.  

Контриб’ютор — користувач Системи Bitbon, який на підставі 

придбаних Projectbon бере участь у вибраному бізнес-проекті для отримання 

вигоди певної величини від його реалізації. 

Користувач Системи Bitbon — суб’єкт будь-яких правовідносин, який 

безпосередньо виконав дію, що спричинила подію в межах Системи Bitbon. 

Майнер Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі 

Bitbon надано право брати на себе зобов’язання підтримувати та розвивати 

децентралізоване середовище виконання Системи Bitbon, надаючи для цих 

цілей ресурси, що йому належать. 

Майнінг у Системі Bitbon — вид діяльності користувача Системи 

Bitbon, спрямований на підтримку та розвиток децентралізованого 

середовища виконання Системи Bitbon, унаслідок чого відбувається 

перерозподіл Bitbon відповідно до Додатку «Майнінг у Системі Bitbon». У 

Системі Bitbon передбачено два способи здійснення майнінгу — майнінг 

забезпечення консенсусу та майнінг забезпечення інфраструктури.  

Обвенти — вигода контриб’ютора, виражена в Bitbon, що формується на 

основі кількості Projectbon, що належать контриб’ютору, відповідно до правил 

та умов Протоколу Projectbon конкретного бізнес-проекту. 

Обвентинг — процес розподілу Bitbon між контриб’юторами 

конкретного проекту відповідно до правил та умов Протоколу Projectbon. 
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Обліковий запис — сукупність даних про користувача, потрібна для 

його впізнавання (аутентифікації) та надання доступу до його особистих 

даних, налаштувань і функціональних можливостей системи.  

Оператор Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, якому в 

Системі Bitbon надано право вести діяльність, спрямовану на організацію 

технологічної взаємодії між усіма користувачами Системи Bitbon, через 

забезпечення доступу всіх користувачів Системи Bitbon до єдиного цифрового 

простору та всіх потрібних інструментів для ведення діяльності в межах 

Системи Bitbon, у такий спосіб забезпечуючи цілісність та функціональність 

Системи Bitbon.  

Офіційні інформаційні ресурси Системи Bitbon — публічні 

інформаційні сервіси, що містять достовірну й актуальну інформацію про 

Систему Bitbon.  

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

право, яке утворюється від права на цінність. 

Право на право — закладений у Систему Bitbon базовий принцип, який 

дозволяє користувачам Системи Bitbon оперувати правом на інформаційний 

ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність знаходиться 

у її власника. 

Промоутер Projectbon — користувач Системи Bitbon, якому в Системі 

Bitbon надано право брати на себе зобов’язання щодо надання на публічних 

інформаційних ресурсах, що йому належать, повного комплексу механізмів 

для просування бізнес-проектів із метою залучення користувачів Системи 

Bitbon та їх подальшої участі в процесі IBO (Initial Business Offering — 

первинна бізнес-пропозиція). 

Протокол Bitbon — підсумковий документ створення інформаційного 

ресурсу «Протокол Bitbon», похідного від активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 
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37657823, що встановлює атрибути та властивості цифрового активу Bitbon, 

правила й умови його обертання у Системі Bitbon, а також порядок виконання 

Протоколу Bitbon. 

Протокол Bon — інформаційний ресурс, підсумковий документ 

проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються атрибути та 

властивості, унікальне ім’я (name_Bon), обопільні (взаємні) права та обов’язки 

власника активу та власника цифрового активу Bon, правила й умови 

створення та обертання в Системі Bitbon конкретного цифрового активу Bon, 

а також порядок виконання Протоколу Bon. 

Протокол Projectbon — інформаційний ресурс, підсумковий документ 

проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються атрибути та 

властивості конкретного цифрового активу Projectbon, правила й умови його 

створення та обертання в Системі Bitbon, обопільні (взаємні) права та 

зобов’язання контрактата і контриб’юторів, а також правила й умови реалізації 

конкретного бізнес-проекту контрактата за допомогою контриб’ютингу. Цей 

документ про випуск Projectbon певного класу створює Bitup-агентство.  

Протокол цифрового активу — інформаційний ресурс, підсумковий 

документ проведення процедури оцифровування активу, яким визначаються 

певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови його 

створення та обертання в Системі Bitbon, а також порядок виконання 

Протоколу цифрового активу.  

Процедура оцифровування активу — процес створення користувачем 

Системи Bitbon цифрового активу Bon або Projectbon із активу. 

Публічний контракт Системи Bitbon — цифровий документ, один із 

видів суспільного договору статутного характеру, — основоположна 

конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як засновника 
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Системи Bitbon, із усіма учасниками Системи Bitbon, де ТОВ «СІМКОРД» 

також є оператором Систем Bitbon. 

Реєстр IBO — форма систематизації сертифікатів IBO в Системі Bitbon. 

Реєстр одиниць оцифрованих цінностей — форма систематизації 

одиниць оцифрованих цінностей (Divaunit) у Системі Bitbon. 

Реєстр Протоколів цифрових активів — форма систематизації 

Протоколів цифрових активів Bon і Projectbon у Системі Bitbon. 

Реєстр унікальних цифрових копій активів — форма систематизації 

унікальних цифрових копій активів у Системі Bitbon.  

Реєстр цифрових активів — форма систематизації цифрових активів 

Bon і Projectbon у Системі Bitbon. 

Розумний контракт — електронний алгоритм, що описує набір умов, 

виконання яких спричиняє деякі події в реальному світі або цифрових 

системах. Для реалізації умов, зазначених у розумному контракті, потрібне 

децентралізоване середовище, що повністю виключає людський фактор. 

Сертифікат IBO — електронний документ, який містить параметри 

бізнес-проекту та створюється автоматично як наслідок успішного 

проходження Протоколом Projectbon цього проекту процедури комплексного 

аналізу. Внесення Bitup-агентством до реєстру IBO сертифіката IBO є 

моментом початку процесу IBO конкретного бізнес-проекту. 

Система Bitbon — цілісна децентралізована система на базі технології 

блокчейн, що надає своїм користувачам можливість повноцінно володіти 

своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на активи у вигляді їх 

унікальних цифрових копій за допомогою процедури оцифровування активів 

з метою здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та 

рівноцінного обміну цими активами між користувачами Системи Bitbon без 



ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

162 

 

посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом Системи 

Bitbon є Bitbon. 

Суб’єкти Системи Bitbon — користувачі Системи Bitbon, 

правовідносини яких регулюються Публічним контрактом Системи Bitbon. 

Технологія розподіленого реєстру — технологія для запису, зберігання 

й обміну інформацією учасниками мережі, що передбачає безліч сховищ 

даних, синхронізованих за допомогою певного алгоритму консенсусу. 

Токен блокчейну — це одиниця обліку, що обертається в розподіленому 

реєстрі за допомогою транзакції з унікальним ідентифікатором. 

Токен допуску — буквено-цифровий ідентифікатор, зареєстрований у 

блокчейні та такий, що надає своєму власнику певний обсяг прав доступу до 

інформаційного ресурсу відповідно до кількості токенів допуску, що йому 

належать. 

Учасник Системи Bitbon — користувач Системи Bitbon, який для 

ведення своєї діяльності в Системі Bitbon використовує Bitbon. 

Фонд капіталізації Системи Bitbon — невід’ємний компонент Системи 

Bitbon, що належить учасникам Системи Bitbon. Метою фонду капіталізації 

Системи Bitbon є надання механізму, що дозволяє учасникам Системи Bitbon, 

за допомогою контриб’ютингу фонду, розвивати Систему Bitbon в інтересах 

усіх її користувачів, збільшуючи в такий спосіб обсяг капіталізації Системи 

Bitbon у цілому. 

Фонд майнінгу — компонент Системи Bitbon, активи якого виражені 

виключно в Bitbon і формуються з джерел, що не суперечать Публічному 

контракту Системи Bitbon. Метою фонду майнінгу є надання механізму, який 

дозволяє акумулювати Bitbon, що надходять, та перерозподіляти їх серед 

майнерів Системи Bitbon, зважаючи на вибраний кожним майнером спосіб чи 
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способи здійснення майнінгу, відповідно до Положення 61 Публічного 

контракту Системи Bitbon. 

Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на 

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

ідентифікатора. 

Цифровий актив Системи Bitbon — інформаційний ресурс, похідний 

від права на цінність, що пройшла процедуру оцифровування, та такий, що 

обертається в Системі Bitbon у вигляді унікального ідентифікатора на основі 

Протоколу цифрового активу. 

Цінність — значення вартості, важливості, корисності чогось, яке може 

також виражатися різними одиницями вимірювання залежно від сфери 

практичного використання такої цінності та екосистеми, в якій є така цінність.  
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